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Başkanın Mesajı
5 Haziran’dan 5 Haziran’a…
Bir 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü
daha geride bıraktık. Gerçekte, duyarlı
insanlar için çevre; yılda bir kez anımsanılacak bir şey asla olmadı. Çünkü
çevrenin değerini bilen insanlar için
yılın üç yüz altmış beş günü, aynı
önemle varlığını korumaktadır. Ama
yine de bu yıl Çevre Gününü, geçmiş
yıllara oranla daha bir dolu dolu geçirmenin mutluluğunu yaşadık. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak
üzere, resmi kurum ve kuruluşlar ile
sivil toplum örgütleri birçok etkinliğe
imza attılar. Çevrenin korunmasına ve
yaşatılmasına yönelik çaba gösteren,
projeler üreten kurumlara, STK’lara
ve bireylere, ödül ve plaketlerle teşekkür etme fırsatları doğdu.

cam

plastik

karton

metal

kaðýt

bir ihtimal daha var
dedik ve ambalajlý ürün piyasaya sürenlerle el ele verdik...

TÜKÇEV olarak biz de, birçok çevre
projesi ve etkinliği ile verimli, aynı zamanda da etkili bir yıl geçirdik. Birincisini gerçekleştirdiğimiz TÜKÇEV 1. Doğa ve Çevre Medya
Ödüllerini, çevreye karşı duyarlı gazeteci, program yapımcısı, köşe yazarı
ve medya kuruluşlarının temsilcilerine, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde
düzenlenen törenle verdik.

1000den fazla iþletmenin; Ambalaj Atýklarý Yönetmeliði kapsamýndaki sorumluluklarýný yerine getiriyoruz.
Çevreye bilimsel yaklaşımın otoritesi
haline gelen ve bu yıl ikincisini Pamukkale’de
gerçekleştirdiğimiz
ÇEVSA’13, Çevre ve İnsan Sağlığı
Sempozyumu büyük ilgi gördü, sonuçları kamuoyu tarafından tartışıldı,
geleceğe umutla bakmamız için bizlere moral verdi.
www.tukcev.org.tr

Her yıl düzenlenecek olan TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülü’nün,
bu yıl TÜKÇEV’in de başından beri
desteklediği, yeni yapılan binalarda
atık odalarının zorunlu hale getirilmesine yönelik “Kaynayştır” adlı projeye verilmesi bizleri mutlu etti. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nın, söz konusu projeden ve bizim binalarda atık
odalarının zorunlu hale getirilmesi
önerimizden hareketle yola çıkmaya
hazırlanması, mutluluğumuza mutluluk kattı.
Yine bu yıl ilkini başlattığımız TÜKÇEV Akademi Projemiz de büyük ilgi
gördü. 40 ayrı üniversiteden seçilen
40 gencimiz, 3 gün boyunca başta
çevre olmak üzere, birçok alanda eğitim alarak şehirlerine döndüler. ‘Genç
TÜKÇEV’liler’ gider gitmez, bizim
birer çevre elçimiz olarak geleceğe
umutla bakmamız için önemli bir alt
yapı oluşturmaya başladılar.
Diğer sevindirici bir gelişme ise Tüketicinin Korunmasına Dair Kanun’un yeni açılımlarla, çağın ruhunu
soluyarak, AB standartlarına uygun bir
şekilde yeniden ele alınması oldu. Sanayi Komisyonu’ndan geçen tasarının
Meclis’in Ekim ayında açılmasıyla birlikte TBMM Genel Kurulu’na gelmesini bekliyoruz. Şimdiden tüm tüketicilerimize hayırlı olmasını temenni
ediyorum.
Kalın sağlıcakla…
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Her türlü yayın hakkı, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı’na (TÜKÇEV) aittir. Tanıtım amacıyla yapılacak kısa alıntılar dışında, yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Aktüel

REW İstanbul’da yeni çevre teknolojileri sergilendi

Çevre Çiçekleri’nden TÜKÇEV’e büyük ilgi

9. Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve

rını dağıttı. TÜKÇEV Yönetim

Türkiye’nin çocuklardan oluşan en büyük

Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı REW İs-

Kurulu Başkanı Beyhan Aslan

çevre hareketi “Çevre Çiçekleri” üyeleri,

tanbul 2013, 13-16 Haziran tarihleri ara-

da, REW İstanbul 2013 kapsa-

4. Temiz Keçiören Çevre Eylem Günü

Temiz Keçiören Çevre

sında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre

mında Değerlendirilebilir Atık

kutlamalarına katılarak mıntıka temizliği

Eylem Günü etkinliği ile

Merkezi’nde yapıldı. Türkiye’deki sektör

Malzemeler Sanayicileri Der-

yaptı. Çocukların TÜKÇEV standına bü-

çevreye duyarlılıklarını

firmalarının yanı sıra 25 ülkeden 360 fir-

neği (TÜDAM) tarafından dü-

yük ilgi gösterdiği etkinlikte, Keçiören Be-

bir kez daha gösterdikle-

manın, geri dönüşüm, atık yönetimi ve

zenlenen “Atık Yönetiminde

lediye Başkanı Mustafa Ak, Vakıf Başkanı

rini belirten Belediye

çevre teknolojilerine dair yeni uygulama,

Sürdürülebilirliğin Sağlanması”

Beyhan Aslan’a teşekkür plaketi verdi.

Başkanı Mustafa Ak, “Etkinliğimizin bu

4. Temiz Keçiören Çevre Eylem Günü’nde

ürün, makine ve ekipmanlarını sergilediği

konulu panele konuşmacı ola-

yıl dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz.

buluşan Çevre Çiçekleri, TÜKÇEV standına

REW İstanbul’a; bu yıl, Ekonomi Bakan-

rak katıldı. Konuşmasında TÜKÇEV’in

lığı’nın destekleriyle 9 ülkeden alım he-

faaliyetlerine ilişkin bilgiler veren Aslan,

yetleri de geldi.

atık yönetiminin önemine değindi ve çev-

Hüseyin Yurtoğlu katıldı.

Keçiören Çevre Eylem Günü’ne 1000

Çevre Çiçekleri Hareketi ile Keçiören bir

Çevre Müfettişi öğrencinin yanı sıra,

çiçek bahçesine dönüştü. Çevreyle ilgili

2014 yılında yapılacak yerel yönetim se-

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mu-

projelerimize büyük destek veren TÜK-

Keçiören Belediye Başkanı Ak daha sonra

ile uluslararası bir çalıştay gerçekleştirdi.

büyük ilgi gösterdi.

renin korunması için atıkların geri dönü-

çimleri öncesinde çevre teknolojileri ala-

hammet Balta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik

ÇEV Vakfı’na, Başkanı Beyhan Aslan nez-

programa katılan Bakan Yardımcısı Bal-

57 farklı ülkeden 9 bin 196 profesyonelin

şümü konusunda eğitim ve bilinçlendirme

nındaki son buluşma olan REW İstanbul’a

Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, AK Parti

dinde çok teşekkür ediyorum.” dedi.

ta’ya ve TÜKÇEV Başkanı Aslan’a Çevre

ziyaret ettiği fuarda stant açan TÜKÇEV,

faaliyetlerine ağırlık vermek gerektiğinin

yoğun ilgi gösteren yerel yönetim temsil-

Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu, Ke-

ziyaretçileri, Yetkilendirilmiş Kuruluş faa-

altını çizdi. Katı Atık Kirlenmesi Araştırma

cileri, Marmara Belediyeler Birliği’nin su-

çiören Kaymakamı Nusret Dirim, Keçiö-

Konuşmaların ardından Çevre Çiçekleri,

dim etti. Çevre Çiçekleri Yarışması’nda

liyetleri konusunda bilgilendirdi, yayınla-

ve Denetimi Türk Milli Komitesi KAKAD

numları sayesinde, ödüllü çevre projelerini

ren Belediye Başkanı Mustafa Ak, TÜK-

Cumhuriyetin 100. Yılı olan 2023’te yet-

dereceye giren çocuklara ödüllerinin ve-

ise Uluslararası Katı Atık Birliği (ISWA)

detaylı olarak inceleme fırsatı da buldu.

ÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan

kililerden çevre ve ülke ile ilgili beklenti-

rildiği programda, Türk Hava Kuru-

Aslan ve Keçiören Milli Eğitim Müdürü

lerini içeren mektupları kumbaraya attılar.

mu’nun planör gösterisi de ilgiyle izlendi.
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TÜKÇEV, gençlerle birlikte fidan dikti

Çiçekleri’nin hatırası olarak bir plaket tak-

TÜKÇEV VE WWF Türkiye: “Bize de sorun”
renci katıldı. Etkin-

öğrencilerimize buraya gelip, emek ver-

TÜKÇEV, Keçiören ilçesindeki

likte, Kösrelik Göleti

dikleri için teşekkür ederim.” dedi.

okulların öğrencileri ile birlikte,

bölgesine 2 bin 200 se-

Ak, konuşmasının ardından etkinliğe

dir, 550 kara çam, 70

katılan öğrencilere, üzerinde isimle-

sarı çam olmak üzere

rinin yazılı olduğu “Bir Fidan Bir İn-

toplam 2 bin 820 adet

san” sertifikasını verdi.

fidan dikildi.

Bağlum Kösrelik Göleti
Projesi’nin uygulandığı alanda

Dünyanın en büyük doğa koruma kuruluşlarından biri olan
WWF’nin Türkiye’deki yapılanması

WWF-Türkiye’den

binlerce fidanı toprakla

Doğa Koruma Direktörü Dr.

buluşturdu.

Sedat Kalem, Doğa Koruma
Yönetmeni Başak Avcıoğlu ile

Öğrencilerin hem fi-

Mütevelli Heyet Üyesi Nergis

dan diktiği hem de ça-

Yazgan, TÜKÇEV’i ziyaret etti.
sıra TÜKÇEV ve WWF’den de görüş

lınan hareketli müzikTÜKÇEV, Keçiören Belediyesi, Kalaba

ler eşliğinde halay çektiği etkinlik alanında

Ziyarette TÜKÇEV Genel Sekreteri Nev-

alın.” mesajı verdiler. Hazırlanan yasanın,

Anadolu Lisesi, İncirli Endüstri Meslek

stant açan TÜKÇEV, çevre bilincini yay-

zat Ceylan, Genel Müdür Yardımcısı İlkim

ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri

Lisesi, Şehit Mehmet Altanlar İlköğretim

gınlaştırmak için çıkardığı süreli yayınları

Yiğit ve Kurumsal İletişim Bölüm Yöneti-

de alınarak hayata geçirilmesi gerektiğini

Okulu ve Kalaba Kız Teknik Meslek Lisesi

dağıttı, katılımcılara ikramlarda bulundu.

cisi Nazlı Aygündüz ile sohbet eden

belirten TÜKÇEV ve WWF yetkilileri, ta-

WWF-Türkiye yöneticileri, TBMM’de

sarının mevcut haliyle TBMM’den geç-

öğrencileri ile birlikte, Bağlum Kösrelik
Göleti alanında binlerce fidanı toprakla

Projenin Keçiören’e nefes aldıracağına dik-

bulunan Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Ko-

mesi durumunda, ülkemizdeki ormanlar,

buluşturdu.

kat çeken Keçiören Belediye Başkanı Ak,

ruma Kanun Tasarısı ile ilgili görüş alış

sulak alanlar, kıyılar ve bütün diğer doğal

“Doğayı, çevreyi, tabiatı korumak çok

verişinde bulundular. TÜKÇEV ve WWF-

alanların geri dönüşü olmayacak tahribat-

24 Mayıs’ta düzenlenen ağaç dikme töre-

önemli hale geldi. Yeşilin değerini bilme-

Türkiye yetkilileri, “Doğayı, çevreyi ilgi-

lara karşı savunmasız kalacağından endişe

nine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa

miz gerekiyor. Temiz bir hava için oksijen,

lendiren düzenlemeler hazırlanırken, bu

duyulduğu yönünde görüş birliğinde ol-

Ak, TÜKÇEV yetkilileri ve yüzlerce öğ-

oksijen için de ağaçlar çok gerekli. Bütün

alanda faaliyet yürüten kurumların yanı

duklarını açıkladılar.
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Aktüel

TÜKÇEV, Meyve Suyu Zirvesi’ndeydi

Çevre için el ele verdiler
TÜKÇEV, Ankara Üniversitesi Geliştirme

Ankukolejli öğrenciler ile “Çevresel Atık-

Dünya meyve suyu sektörünün önde ge-

Vakfı Özel İlköğretim Okulu’nun öğren-

lar” etkinliği ise 16-23 Mayıs 2013 tarih-

len temsilcileri, 30 Mayıs’ta İstanbul’da

cileri ile çevre için el ele verdi.

lerinde gerçekleştirildi. Etkinlikte; öğren-

yapılan Dünya Meyve Suyu Günü Zir-

cilere atık ve çöpleri nasıl ayırt edecekleri,

vesi’nde buluştu. Bu yıl “Meyve Suyunun

TÜKÇEV ve Ankara Üniversitesi Çevre

atıkların nasıl sınıflandırıldığı, atıkların

Sağlıklı Beslenmedeki Yeri ve Önemi” te-

Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü

geri dönüşümünün aile ve ülke ekonomisi

masıyla toplanan zirvede stant açan TÜK-

iş birliği ile çevre eğitimi kapsamında ger-

açısından önemi anlatıldı.

ÇEV, ambalaj atıkları konusunda katılım-

çekleştirilen resim ve slogan yarışmasının

cıları bilgilendirdi.

ödül töreni, 26 Nisan’da yapıldı. “Çevre

TÜKÇEV Eğitim ekibinden G. Funda

için el ele, hep beraber güzel bir geleceğe”

Ulutürk ve Nil Yılmaz’a konu ile ilgili

Meyve suyu sektöründe Türkiye’nin öne-

sloganı ile düzenlenen yarışmaya bireysel

merak ettikleri soruları yönelten öğrenci-

mine dikkat çekmek ve tanınırlığına kat-

dirdik ve vakfımıza ait eğitim materyal-

ve gruplar halinde katılan bütün öğrenciler

ler, TÜKÇEV’in çocuklar için hazırladığı,

kıda bulunmak açısından büyük öneme

lerini ilgililere ulaştırdık.” dedi.

ödüle layık görüldü. Öğrencilere hediye-

geleneksel gölge oyunu Hacivat-Kara-

sahip Dünya Meyve Suyu Günü etkinli-

leri, TÜKÇEV ve Ankara Üniversitesi

göz’ün “Gölgeyiz Gerçeği Söyleriz” dizi-

ğinde stant açan TÜKÇEV, katılımcılardan

Dünya Meyve Suyu Günü’nün ilk kez

Çevre Planlama ve Geliştirme Koordina-

sinden “Çöp Başka Atık Başka” başlıklı

büyük ilgi gördü. TÜKÇEV Çevre Mü-

2010 yılında Türkiye’de kutlanmasına ön-

törlüğü yetkilileri tarafından verildi.

oyunu da büyük bir ilgi ile izlediler.

hendisi ve Endüstriyel İlişkiler Uzmanı

cülük eden Meyve Suyu Endüstrisi Der-

Nur Merdan, “Zirve boyunca ambalaj

neği (MEYED), bu yılki zirveye de ev sa-

atıkları konusunda katılımcıları bilgilen-

hipliği yaptı.
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Yeşil Kamera, dışarıya açılıyor

Entegre Su Projeleri’ne hibe desteği
Türkiye genelindeki 21 il ve ilçede sağlıklı

diyeler ise yatırım maliyetinin sadece

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından

içme suyu ve atık su sorununu çözecek

%9’unu üstlenecek.

TÜKÇEV’in de aralarında bulunduğu ku-

“Entegre Su Projelerinin Hazırlanması

ruluşların katkılarıyla düzenlenen Yeşil Ka-

Teknik Yardım Projesi” kapsamında, taraf-

Toplam yatırım tutarı 454 milyon avro

mera Üniversiteler Arası Kısa Film Yarış-

ların sorumluluklarının belirlendiği mu-

olan 21 entegre su projesine; AB 386 mil-

ması, uluslararası platforma taşınıyor.

tabakat zaptı imzalandı. 30 Nisan’daki

yon avro, Bakanlık 28 milyon avro hibe

imza törenine, Çevre ve Şehircilik Bakan-

desteği verirken belediyelerin katılım tu-

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yeşil Ka-

lığı Bakan Yardımcısı Muhammet Balta,

tarı 40 milyon avro olacak.

mera kısa film yarışmasına, 65 üniversite-

Müsteşar Yardımcısı Murat Zorluoğlu, ba-

den 170 başvuru yapıldı. Ünlü sanatçı,

kanlık ve belediye yetkilileri ile AB Tür-

Kentlerde AB normlarında içme suyu te-

çevre dostu Ediz Hun’un başkanlığındaki

kiye Delegasyonu’ndan isimler katıldı.

mini ve atık sular için kanalizasyon alt ya-

jüri, dereceye giren filmleri belirledi. Ya-

pısı kurulmasını amaçlayan proje ile içme

rışmanın ödül töreni, Çevre ve Şehircilik

kendi filmlerinin afişlerini de hazırlama-

dan itibaren yurt dışındaki üniversiteler-

Yaklaşık 2,5 milyon insanı doğrudan ilgi-

suyu sistemlerinin iyileştirilmesi, arıtma

Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın katılımıyla

larını isteyen Bakanlık, en iyi afiş alanında

den katılımlara da açılacağını kaydetti.

lendiren proje, su yönetimi ihtiyaçlarını

tesislerinin yapımı, yeraltı su kaynakları

İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salo-

dereceye giren kısa film projelerini de

Bayraktar, törende, başladığı yıldan bu

karşılamaya yönelik bir programın parçası

ile nehir, ırmak, dere gibi yüzey sularının

nu’nda yapıldı. Küreselleşme ve Küresel

ödüllendirdi.

yana Yeşil Kamera Kısa Film Yarışması’na

olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

kirlenmesinin önlenmesi, suların kirlen-

Tehdit Kategorisi’nde birincilik ödülü olan

ile AB tarafından finanse edilecek. Arala-

mesi veya iyi arıtılmamasından kaynakla-

Çevre Oscarı’nı kazanan Kültür Üniver-

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ga-

Vakıf Başkanı Beyhan Aslan’a bir teşekkür

rında Çanakkale ve Yüksekova’nın da bu-

nan sağlık sorunlarının önlenmesi, yağmur

sitesi’nden Bilgi Diren Güneş’in 30 bin

yemiz; kirlettikten sonra temizlemek değil,

plaketi verdi. Yeşil Kamera’nın uluslararası

lunduğu yerleşim birimlerinde içme suyu

suyu toplama sistemlerinin ayrıştırılması

TL’lik ödülünü aldığı törende, beş farklı

kirletmeden temiz tutmaktır. Temiz tut-

olması kararını değerlendiren Aslan, “Te-

ve atık su projelerinin tesis yapım maliye-

ile şehir içinde yetersiz kanalizasyon sis-

kategorinin birincilerine 5 bin TL, ikinci-

mak da hepimizin görevidir.” diyen Bakan

mennim, önümüzdeki yıllarda dünya üni-

tinin %85’i AB, %6’sı Çevre Şehircilik Ba-

temleri dolayısıyla oluşacak taşkınların ön-

lerine 3 bin TL ve üçüncülerine de bin

Bayraktar, Yeşil Kamera Üniversiteler

versite gençliğinin yoğun talep ettiği bir

kanlığı hibesi ile karşılanacak. İlgili bele-

lenmesi hedefleniyor.

500 TL para ödülü verildi. Öğrencilerden

Arası Kısa Film Yarışması’nın gelecek yıl-

yarışma haline gelmesi yönündedir.” dedi.

destek veren TÜKÇEV’e teşekkür ederek,
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Aktüel

Akdeniz’de eğitim çalışmaları devam ediyor

56 milyon kredi kartımız var
milyar liraya, söz konusu mevduat için

TÜKÇEV uzmanları tarafından Akdeniz

Merkez Bankası nezdinde tutulması gere-

Bölgesi illerinde başlatılan eğitim çalışma-

ken zorunlu karşılık tutarı da yaklaşık 82

ları tüm hızıyla devam ediyor. Başta An-

milyar lira seviyesine ulaştı.

talya ve Adana olmak üzere, bölgedeki
kentlere ulaşan TÜKÇEV uzmanları,

Bu arada Merkez Bankası, Türk Lirası cin-

farklı sektördeki yüzlerce firma çalışanına

sinden kredi kartı işlemlerinde uygulana-

Ambalaj Atıklarının Yönetimi konusunda

cak aylık azami akdi faiz oranı ile aylık

eğitim verdiler.

azami gecikme faizi oranında 0.10 puan
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indirime giderek, sırasıyla %2.12 ve

Antalya’da Levent Kimya, Ceylan Turizm

%2.62’ye düşürdü.

ve Bahar Tavukçuluk şirketlerinde farklı

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Tür-

bildiren Babacan, konut kredisi kullanan

kiye’de 56 milyon kredi kartı, 41 milyon

1 milyon 616 bin müşterinin 16 bin 396’sı-

da kart hamili olduğunu bildirdi.

nın, taşıt kredisi kullanan 408 bin kişiden

Merkez Bankası kararıyla; kredi kartı iş-

konulu eğitim gerçekleştirildi. Eğitimlerin

lışmalarında da Ambalaj Atıklarının Kont-

ise 20 bin 840’nın takipte olduğunu açık-

lemlerinde uygulanacak aylık azami akdi

ardından firma çalışanlarına TÜKÇEV’in

rolü Yönetmeliği kapsamında yapılması

CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun soru öner-

ladı. Ocak 2013 dönemi itibariyle Tür-

faiz oranı ABD doları için %1.70, avro için

yayınları dağıtıldı.

gerekenler anlatıldı, firmaların belgelen-

gesine verdiği yanıtta, Mart 2013 itibariyle

kiye’de 49 banka faaliyet gösterirken, ka-

%1.64; aylık azami gecikme faizi oranı ise

takip hesaplarında izlenen kredi kartı ha-

tılım bankaları dahil bütün bankaların

ABD doları için %2.20 ve avro için %2.14

Adana’daki Tat Nişasta ve Beyaz Kağıt fir-

tüm katılımcılara da TÜKÇEV yayınları

mili sayısının 2 milyon 677 bin olduğunu

zorunlu karşılığa tabi mevduat toplamı 777

olarak belirlendi.

malarının çalışanlarına yönelik eğitim ça-

hediye edildi.

Bebek ürünlerinde kanserojen madde

tarihlerde Ambalaj Atıklarının Yönetimi

dirme ile ilgili sorumlularına yönetmelik,
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Türkiye’nin en büyük Bilgi Bankası

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevlileri-

son derece önemli olduğunu belirten Ya-

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’nin

duğu yerde daha önce plan değişikliği ya-

nin 9 Mayıs’ta İstanbul’da bebek ürünle-

zıcı, “Ne ürünün tanıtımında ne de içeri-

tüm coğrafi verilerinin toplanacağı Bilgi

pılıp yapılmadığını da banka verileri ile

riyle ilgili yaptıkları denetimlerde, bin 500

ğinde, hiç bir aşamada, tüketicinin alda-

Bankası oluşturma çalışmalarına başladı.

kolayca öğrenebilecek.

civarında üründen riskli görülen 13 mar-

tılması kabul edilemez. Politikamız

Coğrafi Bilgi Bankası ile vatandaşın ev al-

kaya ait ürünler teste tabi tutuldu. İncele-

güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans, amacı-

madan önce yapının tarihini, ruhsat du-

Bilgi Bankası sayesinde bir bölgenin imar

nen 4 farklı markanın 500 ürününde izin

mız ise sadece güvenli ürünlerin dolaştığı

rumunu, kat mülkiyeti ya da kat irtifakında

planlarında yapılacak değişikliklerden, o

verilen limitlerin üzerinde fitalat maddesi

bir piyasa oluşturmaktır.” dedi.

olup olmadığını internet üzerinden gör-

bölgedeki hak sahipleri telefonlarına gön-

mesi sağlanarak, konut dolandırıcılıkları-

derilecek mesajla bilgilendirilecek. Kamu

nın da önüne geçilecek.

kurumlarının ücretsiz yararlanacağı sis-

tespit edilmesi üzerine, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılması ve bertarafıyla

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

ilgili işlemlere başlandı.

(IARC - Internatıonal Agency For Rese-

temde vatandaşlar bilgileri ücretsiz göre-

arch on Cancer), genellikle plastiklerin

Bakanlığın çalışmasıyla, tüm bakanlıkların,

Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin

esnekliğini arttırmak için kullanılan

sahip oldukları kadastro, adres, arazi öl-

aralıksız devam ettiğine dikkati çeken

ftalatın insanlarda kansere

çüsü, bina, ortofoto gibi coğrafi verileri,

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bay-

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı,

neden

Bilgi Bankası’nda toplanacak. Böylece ör-

raktar, bakanlıkların yıl sonuna kadar el-

her sene farklı sektörler seçilerek dene-

açıklamıştı.

olduğunu

bilecek, ancak dosya indirimi paralı olacak.

neğin, yeni ev almak isteyen bir vatandaş,

lerindeki verileri sisteme girecekleri Coğ-

timler yapıldığını, böylece söz konusu sek-

binanın ne zaman ve kimin tarafından ya-

rafi Bilgi Bankası’yla yatırımcı, yerel

törde yıllar içindeki iyileşmenin de takip

pıldığı, ruhsat ve yalıtım durumu, güven-

yönetim, vatandaş ve özel sektörün, coğrafi

edildiğini kaydetti. Yazıcı, 2 yıl sonunda

liği, kat mülkiyeti ya da kat irtifakı gibi

verilere tek merkezden ulaşabileceğini söy-

kırtasiye sektöründe uygunsuzluk oranının

bütün bilgilerini internet üzerinden göre-

ledi. Bayraktar, Bankanın Türkiye çapın-

%54’ten %24’lere gerilediğinin altını çizdi.

bilecek. Vatandaşlar, sahibi oldukları mül-

daki mekansal planlama, kentsel dönüşüm

Tüketilen her ürünün güvenli olmasının

kün değeri, planlı sahada ya da kamuya ait

ve çevre yönetimi konularında da kullanı-

hem bugün hem de gelecek nesiller için

alanda kalıp kalmadığı, taşınmazın bulun-

lacağını bildirdi.

Güncel

TÜKÇEV Akademi

TÜKÇEV elçileri,
Anadolu’ya dağıldılar
TÜKÇEV tarafından bu yıl ilki
gerçekleştirilen TÜKÇEV
Akademi eğitimleri, yurt
genelindeki üniversitelerden 40
öğrencinin katılımıyla 3-5 Mayıs
2013 tarihleri arasında
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Ankara’da yapıldı. TÜKÇEV
elçileri, yaşadıkları kentler ve
üniversitelerinde çevre
konusunda projeler geliştirerek,
daha duyarlı bir toplum
yaratmanın mücadelesini

Ç

evre alanında önemli projelere
imza atan Tüketici ve Çevre
Eğitim Vakfı (TÜKÇEV), bir taraftan
atık ve geri dönüşüm konusunda faaliyetlerini sürdürürken, diğer taraftan
da çevre ile ilgili sosyal projeleri hayata
geçiriyor. TÜKÇEV’in çocuklarda ve
gençlerde çevre duyarlılığını artırmak
üzere uygulamaya koyduğu sosyal
projeler, TÜKÇEV Akademi ile yeni
bir boyuta taşındı.
TÜKÇEV Akademi eğitimleri, üniversite öğrencileri için 3-4-5 Mayıs
2013’de düzenlenen “Çevre Dostu
Sosyal Girişimcilik Kampı” ile başladı.
1000’e yakın başvurudan, Türkiye’nin
40 ilindeki üniversitelerden TÜKÇEV
Akademi için seçilen 40 üniversiteli
genç, 3 Mayıs’ta Ankara’da buluştu.

verecekler.
TÜKÇEV Akademi Genç Liderler
Kampı’nın açılışına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhammet Balta, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Basri
Hakan Hakyemez, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Mü-

dürü Mehmet Baş, TÜKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Beyhan Aslan,
Vakıf Mütevelli Heyet Üyeleri Ömer
Uçman, Nevzat Ceylan, Özcan Pektaş
ve 40 üniversitesi öğrencisi katıldı.
TÜKÇEV Akademi’nin açılış konuşmasını yapan TÜKÇEV Başkanı Av.
Beyhan Aslan, amaçlarının, Türkiye
genelinde çevre konusunda kendilerine yol arkadaşı edinmek olduğunu
söyledi. Aslan, “Sizler bizim çevre elçilerimiz olacaksınız. Ne yazık ki insanlık olarak çevremizi koruma konusunda büyük ihmaller yaşattık.
Çevremizi hasta ettik. Bu hastayı iyileştirmek için de sizlere ihtiyacımız
var. Gittiğiniz şehirleri, üniversitelerinizi çevre konusunda harekete geçirin. Çevreyi koruma projelerini üretmek sizden, destek olmak bizden.
Hepinize başarılar diliyorum.” dedi.
Genç Liderler Kampı’nın açılışında etkili bir konuşma yapan Gençlik ve
Spor Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr.
Basri Hakan Hakyemez, genç üniversiteliler tarafından ayakta alkışlandı.

Eğitimlere, “Kendi kampüsümde çevre ile
ilgili etkinlikler gerçekleştirmek istiyorum.”
diyen 40 üniversiteli genç katıldı.
“Gerçek lider, işini en iyi yapandır.
İşimizi en iyi şekilde yaptığımız an,
Iphone yerine neden Fatihphone üretilmesin ki? Artık bunu başarabilecek
güce de beyinlere de sahibiz.” diyen
Hakyemez, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ülkemiz büyük gelişme gösteriyor.
Bu ülkenin gençliği, artık eskisi gibi
proje üretmek isterken, kaynaksızlık
yüzünden yurtdışına kaçmıyor.
Çünkü devletimiz her türlü olanağı
sizler için kullanıyor, kullanmaya da
devam edecek. Bugün Türkiye birçok
alanda teknoloji üretiyor ve bu teknolojiyi dışarıya satabiliyor.”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan
Yardımcısı Muhammet Balta da, ekonomisi iyi olan bir ülkenin çevre sorunlarına karşı daha duyarlı olabildiğinin altını çizdi. Balta, “2003’ten
sonra ekonomisi düzelen ve çevre duyarlılığı artan bir ülke olduk. TÜKÇEV gibi sivil toplum örgütleri sayesinde de etkili projeler hayata
geçiriliyor. Hepinize başarılar diliyorum.” dedi.
TÜKÇEV Akademi’ye Türkiye’nin
değişik üniversitelerinden seçilen 40
genç üniversiteliye; çevre-tüketim,
sosyal girişimcilik, kulüp-topluluk yönetimi, proje yönetimi, diksiyon, sunum teknikleri, beden dili, fon yaratma ve sürdürülebilirlik konularında
eğitim verildi.
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TÜKÇEV’i ziyaret ettiler
“TÜKÇEV Akademi Genç Liderler
Kampı”na katılan 40 üniversite öğrencisi, TÜKÇEV Genel Merkezi’ni de
ziyaret ettiler. Çevre elçisi üniversiteli
gençler, TÜKÇEV yöneticilerinden
İlkim Yiğit tarafından bilgilendirildi.
Ziyarette gençlere seslenen TÜKÇEV
Başkanı Beyhan Aslan, şunları söyledi:
“Bilinçsiz tüketim ve çevre duyarsızlığı konusu, yaşadığımız dönemin en
büyük problemidir. Bu konularda toplumun bilinçlendirilmesinde gençlerin bizim için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle kendi
yerelinde de fark oluşturan, sürdürülebilir projelerin öncülüğünü gerçekleştirebilecek donanımda genç liderler
yetiştirmek amacıyla toplandık. Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan sosyal
kampanyada yaklaşık 30 bin üniversite

öğrencisine ulaşıldı, Akademi için başvuran bine yakın öğrenci arasından
sizler seçildiniz. Hepiniz, beklentilerimizin üstünde bir sahip çıkış örneği
sergilediniz. Programa emeği geçen
herkese ve sizlere teşekkür ediyorum.”
TÜKÇEV yöneticileriyle birlikte pasta
kesen genç üniversiteliler de, “Artık
kendimizi TÜKÇEV’in birer gönül
elçisi olarak görüyoruz. Üniversitelerimizde ve kentlerimizde çevre konusunda daha duyarlı bir toplum yaratmanın mücadelesini vereceğiz.”
dediler. TÜKÇEV Akademi’de eğitim
alan genç üniversiteliler, bilinçli birer
TÜKÇEV elçisi olarak Anadolu’ya dağıldılar. Gençler, üniversitelerinde ve
yaşadıkları bölgelerde gönüllü çevre
dostları olarak çevre koruma projeleri
geliştirecekler, yürütülmekte olan projelerde görev alacaklar.

Güncel

TÜKÇEV I. Doğa ve Çevre Medya Ödülleri
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Doğa ve Çevre dostu
medya mensupları ödüllendirildi
Çevrenin ve doğanın
korunmasında toplumsal
bilinçlenmede medya önemli bir
role sahip. Medyanın kurumsal
olarak çevreyi tam olarak
sahiplendiği söylenemezse de
bireysel olarak konuyu
sahiplenen, duyarlılık gösteren
medya mensupları da yok değil.
TÜKÇEV, 1. Doğa ve Çevre
Medya Ödülleri ile doğa ve çevre
dostu medya mensuplarını

B

asının, medyanın haber verme
görevinin yanı sıra kamuoyunu
aydınlatma, bilgilendirme ve bilinçlendirme görevi de var. Medyanın bu
anlamda inisiyatif kullanması gereken
alanların başında da doğanın ve çevrenin korunması geliyor. Henüz sayıları sınırlı da olsa duyarlılık göstererek
çevre konularına sayfalarını, ekranlarını açan medya kuruluşları ve köşelerinde, haberlerinde çevreye yer veren doğa ve çevre dostu medya
mensupları var.
Çevre adına yaşanan olumsuzlukların,
bilinçsizce atılan adımların yanı sıra
özellikle sivil toplum kuruluşlarının
da desteğiyle yaşadığımız çevreyi, doğamızı korumak adına yapılan olumlu
işlerin varlığı da bir gerçek.

ödüllendirdi.
Toplumda çevre koruma bilincinin
gelişmesi ve yerleşmesinde medyanın
öneminden yola çıkan Tüketici ve
Çevre Eğitimi Vakfı (TÜKÇEV), toplumda çevre duyarlılığı ve farkındalı-

ğını artırmak için özel çaba gösteren
çevre ve doğa dostu basın kuruluşları
ve medya mensuplarını ödüllendiriyor. Bu amaçla bu yıl ilki gerçekleştirilen TÜKÇEV 1. Doğa ve Çevre
Medya Ödülleri, 1 Haziran’da düzenlenen törende sahiplerini buldu.
Müzeye dönüştürülen Ankara Ulucanlar Cezaevi’ndeki tören, Eski Devlet Bakanı, MHP Tokat milletvekili
Reşat Doğru, Ankara milletvekilleri
Prof. Dr. Emrullah İşler ve Aylin
Nazlıaka, Eski Orman Bakanı Halit
Dağlı, Ankara eski milletvekili Şevket
Bülent Yahnici, Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Sayıştay
Onursal Başkanı Mehmet Damar,
Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı
Başkanı Veli Sarıtoprak, STK başkanları, çevre dostları ve gazetecilerin katılımıyla yapıldı.
Törenin açılışında “Hoş geldiniz” konuşması yapan TÜKÇEV Genel Sekreteri Nevzat Ceylan, bugün doğanın
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Bu yıl birincisi düzenlenen TÜKÇEV 1. Doğa ve Çevre Medya Ödülleri Töreni, doğa ve çevre dostu medya mensuplarını buluşturdu.
Müzeye dönüştürülen Ankara Ulucanlar Cezaevi’ndeki tören; eski bakanlar, milletvekilleri, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş,
STK başkanları, kuruluş temsilcileri, çevre dostları ve gazetecilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

ve çevrenin tahrip edilmesi nedeniyle,
gelecek kuşaklara düzgün bir dünya
bırakmamakla karşı karşıya kaldığımızı söyledi. Mahatma Gandi’nin “Dünya hepimize yeter ama bir avuç
açgözlüye asla.” sözünü hatırlatan
Ceylan, Doğa ve Çevre Medya Ödülleri verilecek kurum ve kişiler tespit
edilirken eser değerlendirmesi yapılmadığını belirterek, şöyle konuştu:
“TÜKÇEV olarak kendi takdirimizi
devreye sokarak hareket etmek istedik. Çünkü; sadece bir çalışmayla
emeği değerlendirmek yerine, çevre
ve doğayla ilgili istikrarlı çalışmaları,
uzun soluklu hayata geçirenleri daha
önemli ve anlamlı bulduk. Öncelikle

kendi arşivimizden yola çıktık. Medya
takip sistemi aracılığıyla taramalar
yaptık. Gerçekten de uzun süren tespit çalışmaları ve geniş kapsamlı istişareler sonucu, yüzlerce isim ve
binlerce çalışma örneği inceledik. Ve
bunlar içerisinde en fazla çevre ve doğa haberi yapan TV, TV programı ve
programcısı, gazete, köşe yazarı, muhabir, kameraman, foto muhabiri, haber ajansları belirlendi.
Her yıl vermeyi planladığımız Doğa
ve Çevre Ödülleri içerisinde, ayrıca
her yıl bir medya örgütü de STK olarak yer alacak. İlk yılımızda bu medya
örgütünü, Türkiye Foto Muhabirleri
Derneği olarak belirledik.”

Güncel

Ödüllerini TÜKÇEV Başkanı Beyhan Aslan, TÜKÇEV Genel Sekreteri Nevzat Ceylan ve
protokoldeki davetlilerin elinden alan isimler, çevre duyarlılığı ile halkı bilinçlendirmeye
yönelik çalışmalarının süreceği mesajını verdiler.
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TÜKÇEV Genel Sekreteri Ceylan,
“Medya mensupları olmasa doğa ve
çevre konusunda bilinçlendirme çalışmaları olmaz. Çevre ve doğa dostu
basın kuruluşları ve medya mensuplarına teşekkür ediyoruz.” dedi.

“Basın kurumsal anlamda
sınıfta kalmıştır”
Törendeki konuşmasına, dünya
nüfusundaki hızlı artış, sanayileşme, çarpık kentleşme, tüketim
çılgınlığı, insanın hırsı ve cehaletin dünyayı hasta ettiğini belirterek başlayan TÜKÇEV Başkanı Beyhan Aslan, şunları söyledi:
“Diğer canlılarla birlikte yaşayan, ama
dünyayı sadece kendisi kirleten insanoğlu endişelendi, sivil toplum örgütlerini oluşturdu. Çevre uluslararası

gündeme girdi, BM çevreyi gündemine aldı. Çevrenin küresel mahiyet arz
ettiği üzerinde mutabakata varıldı. Bize 1970’lerde intikal eden çevre konusunda şimdi ileri adımlar atıldığını
görüyoruz. Uygulamaya yönelik çok
ciddi sorunlar olduğu muhakkak. AB
ile müzakerelerde Çevre başlığını açtık ama çok zor kapanacağını tahmin
ediyorum. Çevre sadece elitlerin konuştuğu, sanatçıların fantezilerine bırakılmayacak kadar önemli bir konu.
Topyekûn seferberliğe ihtiyacımız var.
Biz burada arkadaşlarımızın bireysel
başarılarını ödüllendiriyoruz. Medya
kuruluşlarında kurumsal anlamda
çevre masaları yok. Siyasi muhabirler,
spor, magazin, ekonomi muhabirleri,
bunların ayrı sayfaları var. Onlar da
olsun ama çevre konusunda çağın ru-

hunu soluyup, haberler verecek çevre
muhabirleri de olmalı. Basın görevini
yapmadığında bilinçlendirme çalışmaları başarıya ulaşamaz. Kurumsal
bazda bizim basınımız sınıfta kalmıştır. Çevre eğitimini basınımız göz ardı
etmektedir. Kurumsal yapıda çevre
eğitimlerinde topyekûn bir seferberlikle çevrenin, ekosistemin korunmasını takip edeceğiz. Basınımızın
kurumsal bazda yeni yapılar oluşturması gerektiğine inanıyorum.”

Ödülleri, seçkin bir davetli topluluğunun katılımıyla düzenlenen
törenle sahiplerini buldu. TÜKÇEV’in ödül törenine medyanın
ilgisi büyük oldu.

Özcan Yüksek - Atlas Dergisi Genel Yayın
Yönetmeni

Ali Ünal - Zaman Gazetesi foto muhabiri

Ahmet Böken - TRT Haber Koordinatörü

Ercan Baysal - Zaman Gazetesi muhabiri

Kürşat Özkök - TRT HD Koordinatörü

Erdal Şafak - Sabah Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni

Hüdai Yılmazkan - TRT Belgesel Koord.
Nasuhi Güngör - TRT Türk Koordinatörü

Figen Yanık - Sabah Gazetesi yazarı

Mazlum Demirbağ

Osman Altınışık - Sabah Ankara Yay. Yön.

TRT Belgesel Kameramanı

Fatih Altaylı - Habertürk Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni

Coşkun Aral - İz Tv Genel Yayın Yönetmeni

Tarık Dağlıoğlu - Habertürk Çevre Editörü
Doğa dostu Tansu Gürpınar’ın slayt
gösterisinin ardından TÜKÇEV 1.
Doğa ve Çevre Medya Ödülleri sahiplerine takdim edildi.
Kurumları adına ya da bireysel olarak
TÜKÇEV 1. Doğa ve Çevre Medya
Ödüllerini alan isimler şöyle:
Melis Alphan - Hürriyet Gazetesi yazarı
Çınar Oskay - Hürriyet Yan Yayınlar Yön.

TÜKÇEV’in geleneksel hale getireceği Doğa ve Çevre Medya

Ayhan Aydemir - Milliyet Gazetesi Ankara
Haber Müdürü

Yaşar Sökmensüer - Hürriyet Gazetesi Bölge Koordinatörü
Derya Sazak - Milliyet Genel Yayın Yön.
Mehveş Evin - Milliyet Gazetesi yazarı

Adnan Gerger - Habertürk Gazetesi Ankara Haber Müdürü

Esra Erol - ATV Programcısı
Özge Yılmaz-Kanal A Eko Gündem Prog.
Eldebiran Ayan - Kanal 24 Doğa Programı

Ediz Hun - Türkiye Gazetesi Çevre Editörü

Abdullah Bağ - Samanyolu Tv Sorumlu
Müdürü

İbrahim Yıldız - Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Ömer Özgüner - NTV Genel Yay. Yön.

Barkın Şık - Cumhuriyet Ankara Eki Edit.

Pelin Batu - CNN Türk Rengahenk Prog.

Serkan Ocak - Radikal Gazetesi muhabiri

Güven İslamoğlu - CNN Türk Yeşil Doğa
Programı Yapımcısı

Hakan Güldağ - Dünya Gazetesi Genel
Yayın Müdürü

Tolga Alişoğlu-Sky Türk 360 Genel Müd.

Kemal Öztürk-Anadolu Ajansı Genel Md.
Abdülhamit Bilici - Cihan Haber Ajansı
Genel Müdürü
Uğur Cebeci - Doğan Haber Ajansı Genel
Müdürü

Rıza Özel - Foto Muhabirleri Der. Bşk.
Türkay Özgür - Recycling Industry Dergisi
Şebnem Bursalı
Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
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Güncel

ÇEVSA’13

“Temiz doğa, çevre, su ve toprak;
olmazsa olmazımız...”
nında sürdürülebilir çevreyi de planlamalı. Bu tür etkinliklerle çevre bilincini artırmayı hedefliyoruz.” diyen
Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
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ÇEVSA’13, 2. Ulusal Çevre ve İnsan Sağlığı Sempozyumu’nun
açılışında konuşan TÜKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Aslan,

“İnsanoğlu, çevreyi ve doğayı kirleterek dünyayı hastalandırdı, ateşini yükseltti. Dünyayı hasta eden de, tedavi
edecek olan da insanoğludur. İnsanların bir araya gelerek oluşturduğu sivil
toplum örgütleri baskı yaptı, hükümetler çevre konusunu programlarına
aldı, BM de çevreyi en önemli gündem maddelerinden biri yaptı.

“İnsanoğlu çevreyi kirleterek doğanın ateşini yükseltmiştir. Eğer ateş
düşürülmezse hastayı kaybedebiliriz.” dedi.

T

üketici ve Çevre Eğitim Vakfı
(TÜKÇEV) tarafından her yıl
düzenlenen Çevre ve İnsan Sağlığı
Sempozyumu’nun ikincisi ÇEVSA’13,
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) iş birliği ile 8-10 Mayıs tarihleri arasında,
Denizli’nin ve Türkiye’nin dünyaya
açılan kapısı Pamukkale’de gerçekleştirildi. TÜKÇEV’in toplumda çevre
bilincini oluşturmak için düzenlediği
sempozyumda çevrenin tüm konuları,
bilim insanları, aydınlar ve sanatçılarla
masaya yatırıldı.
Colossae Termal Otel’de düzenlenen
etkinliğin açılışına Denizli Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı,
TÜKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı
Av. Beyhan Aslan, TMO Yönetim Ku-

rulu Üyesi Mehmet Küçük, TBMM
Çevre Komisyonu Üyesi, MHP Tokat
Milletvekili Reşat Doğru, Denizli eski
Belediye Başkanları Ziya Tıkıroğlu,
Ali Aygören, Colossae Termal Otel
Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Karamanoğlu, STK’ların temsilcileri ve konuşmacılar katıldı.

“Dünyanın ateşi yükseldi”
Çevre, doğa ve insan üçgeninde tüm
konuların ele alındığı bilimsel etkinliğin açılışında konuşan TÜKÇEV
Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Aslan, artık herkesin belirli bir çevre ve
doğa bilincine sahip olması gerektiğini
vurguladı. “İnsanoğlunun muhakkak
ki ihtiyaçları var. Ancak temiz doğa,
çevre, su ve toprak da ihtiyacımız, olmazsa olmazımız. Bunun için insanoğlu sürdürülebilir kalkınmanın ya-

Çevre; ulusal değil, sınırları aşan bir
konudur. Çünkü çevre de demokrasi
gibi, insan hakları gibi, hukukun üstünlüğü gibi bütün insanlığı, herkesi
ilgilendiren bir konudur. Bütün insanlık bu konuda elini taşın altına koyarak, dünyayı yaşanabilir halde
gelecek kuşaklara teslim etmek görevini yerine getirmelidir. Bu dünya sadece insanların değil, bitkiler ve
hayvanlar da yaşıyor. Bitkiler, hayvanlar olmadan biz yaşayamayız ama insanlar olmadan bitkiler ve hayvanlar
yaşayabilir. Doğanın verdiği nimetleri
ölçüsüzce tüketmemek, bizden sonraki insanları da düşünmek lazım.
Çevre Hukuku’nu diğer hukuklardan
ayıran, yaşamayan insanların hukukunun yaşayan insanlar tarafından korunmasıdır. İnsanlar çevreyi korurken
mutluluğu arıyor, refahı arıyor. Bir taraftan kalkınacağız bir taraftan da çevreyi koruyacağız.”

Ortak payda; sürdürülebilir
mutluluk ve refah
Kalkınırken çevrenin gözardı edilemeyeceğinin altını çizen Aslan, sözlerini şöyle noktaladı:

Çevre; sınırları aşan, demokrasi gibi, insan hakları gibi, hukukun
“Sürdürebilir çevre, sürdürebilir yaşam ve kalkınma. Bu ikisinin ortak
paydası; sürdürebilir mutluluk ve refahtır. Herkes yaşadığı çevreyi korumakla yükümlüdür. Çevreciliği;
sadece elitlerin, bir grup insanın konusu olarak ele alamayız. Kitlelere
ulaşmadığı takdirde çevreyi konuşmanın bir önemi yok. 76 milyon insanın
kirlettiğini, birkaç milyon insan temizleyemez. Bu yüzden herkesin çevre konusunda bilinçlenmesi lazım.
Kirletilmiş bir çevre, savaşlardan daha
tehlikelidir. Savaşta bir ülke, belli sayıda askerini kaybeder. Çevre konusunda yapılan bir hata ise 100 binlerce
insanın ölmesine neden olur. Bu nedenle çevreye duyarlılık önemlidir.”

“Ekmek israfı doğa katliamıdır”
Çevre bilinci konusunda önemli bir
etkinlikte yer almanın mutluluğunu
yaşadığını belirten TMO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Küçük ise ekmek
israfı konusunda da bilinci artırmak

üstünlüğü gibi bütün insanlığı, herkesi ilgilendiren bir konu...
gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
“Türkiye genelinde ekmek israfı, 2012
yılında 6 milyona ulaşmıştır. Ekmek
israfıyla 1 yılda kaybedilen 1,5 milyar
TL ile 100 yataklı 80 hastane, 16 derslikli 500 adet okul inşa edilebilir, 500
kilometre bölünmüş yol yapılabilir.
Dünyadaki gıda israfının dörtte birinin önlenmesi halinde yetersiz beslenen 870 milyon insanın gıda ihtiyacı
rahatlıkla karşılanabilir. Çevre boyutundan bakarsak, ekmek israfıyla birlikte su, toprak, gübre, tohum, enerji,
işgücü, emek vb. bir sürü israf meydana gelmektedir. İsraf edilen ekmek
küresel ısınmaya neden olan sera gazları salınımının artmasına ve her yıl
milyarlarca litre suyun boşa harcanmasına neden olmaktadır. Çevremizin, doğamızın, kaynaklarımızın bu

kadar önemli olduğu bir ortamda yıllık ekmek üretimimizin yüzde 6-7’sini israf edebiliyorsak, bu gerçekten
şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gereken bir husustur.”

“Çevre bilinci olmalı”
PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı
da, insanoğlunun sağlıklı bir ortamda
yaşamak için doğa ve çevre bilincini
ve duyarlılığını artırmak zorunda olduğunu söyledi. Bağcı, “İnsanlığın
başlangıcından bu yana su, toprak,
hava, ateşin kutsandığı dönemlerden
bu yana insan sağlığını doğrudan etkilemesinden dolayı çevre ve sağlık bir
arada ele alınır. ÇEVSA’13, çevre bilincinin toplum kesimlerinde artmasına fayda sağlayacaktır. Çevre, doğa
ve insan üçgeninde konuların ele alınacağı böyle bir organizasyonda yer
almak, üniversitenin görevidir.” dedi.
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Güncel

Pamukkale’de düzenlenen ÇEVSA’13 kapsamında, Necati Külahoğlu’nun atık malzemelerden
el emeğiyle yaptığı biblolar da sergilendi. Atık malzemelerden yapılan biblolar, katılımcılardan
büyük ilgi gördü.

“Çevreye yeterli duyarlılık yok”
“En temiz şehir” ödülünü alan bir şehirde böyle bir etkinliğin yapılmasının
kendileri için çok güzel olduğunu belirten Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan da şöyle konuştu:
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“Çevre çok önemli ama belki farkında
olmadan, günü kurtarmak amacıyla
ortalığı mahvediyoruz. Uzun vadede
ortaya koyduğumuz hasarın telafisi,
elde ettiğimiz kazancın 20 katını dahi
harcasak mümkün değil. 30 yıl önce
çevre ilgili tepkiler, sanki siyasi bir
eylem gibi algılanıyordu. Şimdi söylenenler herkes tarafından kabul edilse de,
çevreye karşı duyarlılık fark
edilebilir seviyeye gelmedi.
Dünyada krizler, ekonomik
sıkıntılar olur, 3-5 yıl sürer ama
dünya çevre kriziyle karşı karşıya kaldığında geri dönüşü yok. Bu bilinçle
hareket etmemiz lazım. Topyekûn
dünyada yaşayan insanların aynı hassasiyete ulaşıncaya kadar anlatılması,
eğitilmesi, gösterilmesi gerekiyor.
Denizli Belediyesi olarak çevre dersini
çok iyi çalıştık. Denizli, en temiz kent
seçildi. AB’de kişi başına düşen yeşil
alan 8 metrekare iken, Denizli’de bugün kişi başına yeşil alan 12 metrekaredir. İçme suyu hattını yeniledik.
Artık pet şişedeki, damacanadaki sudan daha temiz suyumuz musluklar-

dan akıyor. Denizli bugün çöpten
elektrik üretiyor. Atık sularımızı arıtma tesisinde arıttıktan sonra tarım
alanlarına veriyoruz. Denizli’de artık
hava kirliliği de yok.”
Çevre-insan sağlığı üzerinde etkileri
bulunan konularda üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri
ile bireylerin güncel-bilimsel bilgilerinin irdelendiği ve paylaşıldığı bir
platform oluşturan 2. Ulusal Çevre ve
İnsan Sağlığı Sempozyumu boyunca
11 panel, 15 adet sözlü bildiri ve 12
adet poster bildiri sunumu
gerçekleştirildi. 3 gün süren
sempozyumda, “Yavaş şehirler”, “Çevre ve medya”,
“Çevre, sağlık ve bisiklet
ilişkisi”, “Küresel iklim değişikliği ve etkileri”, “Sanatçı gözüyle çevre”, “Yerel yönetimler ve
çevre”, Elektromanyetik yoğunluk”,
“Su ve sağlık”, “Gıda, GDO’lu ürünler, pestisitler”, “Cumhuriyetin ilk
yıllarında Denizli suları”, “STK’lar ve
çevre” konuları ele alındı. ÇEVSA’13’de iki ayrı fotoğraf sergisi açıldı,
atıklardan yapılan biblolar sergilendi
ve bisiklet turu düzenlendi.

Elektromanyetik kirlilik vurgusu
Elektromanyetik kirlilik vurgusu yapılan ÇEVSA’13 Sempozyumu’nun
sonuç bildirgesinde, şu görüş ve önerilere yer verildi:

“-Elektromanyetik alan yaratan kaynakların kontrollü kullanımı, çevre ve
halk sağlığına etkilerine ilişkin çalışmaların izlenmesi, yoğun elektromanyetik alan ortamında çalışanlar
için ‘Ölç, kontrol et ve düzelt’ ilkesi
ile önlemlerin alınması önerilmiştir.
-Çocuklar cep telefonundan uzak tutulmalı, yetişkinleri uzun süre cep telefonu kullanmaya özendirecek
uygulamalar, reklamlar önlenmelidir.
-Yüksek gerilim hatlarında güvenlik
koridorlarında yerleşime izin verilmemeli, hatlar yeraltına alınmalıdır.
-İletişim özgürlüğü adı altında insan
sağlığını tehdit eden riskli hukuksal
düzenlemeler derhal düzeltilmelidir.
-Çevre yönetimi konularında kamuoyunda farkındalık oluşturmak için yazılı ve görsel medyadan azami ölçüde
faydalanılmalı; devlet adamları, sanatçılar, kanaat önderleri gibi medyatik
kişilerin desteği alınmalıdır.
-Temiz üretim-temiz tüketim-temiz
hayat konusunda medya–toplum dayanışması oluşturulmalı, çevre muhabiri yetiştirilmesi önemsenmelidir.
-Reklamlarda çevre duyarlılığının ön
plana çıkartılması desteklenmelidir.
-Evsel kaynaklı kirliliğin önlenmesine
yönelik çalışmalar hızlandırılmalı,
kentsel atık suyun yeniden kullanımı
sağlanmalıdır.
-Türkiye için öncelikli ve problemli
endüstriler belirlenmelidir.

ÇEVSA’13 Sempozyumu’nun sonuç bildirgesinde, insan sağlığı için
giderek daha büyük bir tehdit haline gelen elektromanyetik kirlilik
vurgusuyla, elektromanyetik yoğunluğu ve sağlığa zararlarını
azaltacak tedbirlerin alınması çağrısı yapıldı.
-Hava kalitesi planları, gürültü haritaları ve eylem planları oluşturulmalı;
toplum bilinçlendirilmelidir.
-İklim Değişikliği Eylem Planı oluşturulmalı, uluslararası müzakere ve iş
birliği geliştirilmelidir.
-Sanayinin insan ve çevre sağlığına zararınin önlenmesi açısından olumlu
deneyimler paylaşılmalıdır. İnsan ve
çevre sağlığını korumak amaçlı mücadele, anlamlı ve değerlidir.
-Politik karar alıcılar; diğer ülkelerde
yaşanan felaketlerin benzerlerinin ülkemizde de yaşanmaması için; ‘Kirleten öder’ yerine kirlenmeyi önlemeyi
kural haline getirmelidir. ‘Minimum
zarar, maksimum yarar’ anlayışı ile gerekli politikalar oluşturulmalıdır.
-Halkın bilgi ve duyarlılığı artırılmalı,
yasal çerçevede haklarını savunmak
için harekete geçmeleri sağlanmalıdır.
Duyarlılık geliştirmek için yasal sınırlar içinde etkinlikler yapılmalıdır.
Sempozyumu düzenleyen TÜKÇEV)
ile Pamukkale Üniversitesi olarak;
toplumsal sorumluluk ve rollerimiz
gereği, bu alandaki çalışmaları sürdüreceğimizi ve her türlü çalışmayı
destekleyip, bu çalışmalar içerisinde daha çok yer alacağımızı
belirtir; kamuoyuna
ilan ederiz.”
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Kapak

5 Haziran Dünya Çevre Günü

Çevre için tasarruf et!

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde,
çevre ve doğa tahribatı ile atıklar konusunda mesajlar verildi.
Hızla gelişen dünyada her geçen gün daha büyük sorun haline

5 Haziran Dünya Çevre Günü, 2013 yılı için belirlenen “Think, Eat,
Save-Düşün, Ye, Tasarruf et” temasıyla kutlandı. Dünya genelinde
yaklaşık 1 milyar insanın açlık çektiği göz önüne alındığında, gıda
atık ve kaybını azaltmaya yönelik girişimlerin önemi ortaya çıkıyor.
Bu sayede doğal kaynaklar korunuyor, çevre kirliliği azalıyor.

Ç
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evre; sadece insanların değil,
tüm canlıların ortak yaşam
alanı… Ancak gezegenimizde yaşamın
devamı için gerekli kaynakları sağlayan
doğaya müdahale eden, çevreyi kirleten, kısaca bindiği dalı kesen sadece
insan. Bu bile tek başına, insanoğlunun çevre duyarlılığı ile yaşamını sürdürmesi için yeterli bir gerekçe.
Gezegenimiz, 7 milyar insana
yeterli kaynağı sağlamak için
mücadele ederken, Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) tahminlerine göre, küresel gıda
üretiminin üçte biri, atık veya
kayıp hale geliyor. Her yıl oluşan 1,3
milyar tonluk gıda atığı, Sahra altı Afrika’nın tümündeki üretime eşit. Buna karşılık, yine BM verilerine göre
dünyadaki her yedi insandan biri, yaklaşık 1 milyar insan açlık çekiyor, açlık
ve yetersiz beslenme yüzünden her
gün 17 bin, her yıl 6 milyon çocuk hayatını kaybediyor.

İşte bu çarpıcı tablo karşısında bu yıl
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün
teması, gıda izini (foodprint) azaltmayı teşvik eden, gıda atıklarına ve gıda
kaybına karşı düzenlenen kampanyadan esinlenerek, “Think, Eat, SaveDüşün, Ye, Tasarruf et” olarak
belirlendi. Böylece insanların gıda seçimlerinin çevresel etkileri ve gıda
atıkları konusunda daha bilinçli
davranmaları hedeflendi. Çünkü gıda atıkları, doğal kaynaklar üzerinde büyük yük
olduğu gibi olumsuz
çevresel etkilere de neden oluyor. Gıdaların
atık haline gelmesi, gıda üretiminde
kullanılan kaynakların ve girdilerin de
kaybolması anlamına geliyor. Örneğin, 1 litre süt üretimi için yaklaşık
1.000 litre su gerekiyor. Temiz su tüketiminin %70’inden fazlasının gerçekleştiği küresel gıda üretimi; dünya
üzerinde ormansızlaşmanın %80’inden, sera gazı emisyonlarının ise
%30’undan sorumlu tutuluyor.

Çevre için bir başka tehlike de sanayileşme, kentleşen ve hızla artan dünya
nüfusu ile birlikte enerji tüketimindeki artış. Son 10 yılda AB’de enerji tüketimindeki artış oranı %10 iken,
Türkiye’de %30 artış yaşandı. Enerji
tüketimindeki artıştan en önemli zararı yine çevre görüyor. Çözüm ise
enerjiyi verimli kullanarak gereksiz
tüketimi azaltmak. Öyle ki sadece ısı
yalıtımı, fosil yakıtlardan kaynaklanan
sera gazı salımını %50 azaltıyor.
Enerji tüketimindeki artışın en önemli sebeplerinden biri binalarımızda ısı
yalıtımının olmaması. Ülkemizde
enerjinin %34’ü binalarda, bunun da
%80’i ısıtma ve soğutma için kullanılıyor. Enerjimizi verimli kullanamadığımız için milyarlarca doları havaya
savuruyoruz. Binalarda yalıtımsızlık
nedeniyle boşa harcadığımız enerjinin
yıllık maliyeti ortalama 9,3 milyar dolar. Oysa ısı yalıtımı ile binalarda
%50’ye yakın enerji tasarrufu sağlamak mümkün. Geçen yıl doğalgaz ithalatına ödediğimiz rakamın 20
milyar dolar olduğu düşünülürse, yalıtımın önemi daha da iyi anlaşılıyor.
Günümüz dünyasının bu gerçekleri
arasında kutlanan 5 Haziran Dünya
Çevre Günü, ülkemizde de çevre ve
doğa tahribatı, atıklar konusunda verilen mesajlara sahne oldu. Çevre ve

gelen atıklar, çevre kirliliği ve ekolojik tahribatın, her ülkenin ortak
sorunu olduğu kaydedildi.

Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlediği
etkinlikte konuşan Bakan Erdoğan
Bayraktar, hızla gelişen dünyada atıklar, çevre kirliliği ve ekolojik tahribatın ortak sorun olduğunu söyledi.
Çevre kirliliği nedeniyle, ekosistemin
kendini yenileme kapasitesinin her
geçen gün daha da yetersiz kaldığını
ve doğal dengenin bozulduğunu dile
getiren Bayraktar, bunlara bağlı olarak
iklim değişikliği gibi pek çok çevre sorununun yaşandığını ifade etti. Bugün
çevre konusu, duyarlılığı ve iklim değişikliğinin dünyanın bir numaralı
gündem maddesi olduğunu belirten
Bayraktar, şöyle devam etti:
“Çevre olgusu ve duyarlılığı, bütün
ülkelerin hassasiyet göstermesi gereken bir konu. Yeni yüzyılda insanlık
için hedef, herkesin ve gelecek nesillerin sağlıklı çevrede yaşama, doğal
kaynaklardan yararlanma hakkına sahip olabilmesidir. Bu hedefe ulaşmak
için tüm insanlık gerekli tedbirleri almalıdır. Örneğin sanayicilerimizin
‘temiz üretim’ ilkesiyle çevreye duyarlı üretim yapmaları, bu ürünleri tüketenlerin de ‘temiz tüketim’ bilinciyle

hareket etmeleri, çevreye duyarlı
ürünleri tercih etmeleri önemlidir.
Çevrenin korunması kapsamında yapılacak bir birim yatırımla, çalışma
koşullarında, sağlık harcamalarında, iş
kaybının azaltılmasında, ham madde
kullanımında tasarruf ve verim artışı
gibi konularda iki birim fayda sağlayabiliriz. Sanayi tesislerinin rekabet gücü de ciddi şekilde artar. Çevrenin
gelişimini, çevre duyarlılığını ve iklim
değişikliğine karşı mücadeleyi ekonomik kalkınmayı da sağlayarak sürdürmek zorunludur.”
Son yıllarda Türkiye’de
doğal
kaynakların
akılcı yönetilmesi ve
gelecek kuşaklara
yaşanabilir çevrenin bırakılması
için çabaların arttığını vurgulayan
Bakan
Bayraktar, temel
yaklaşımlarının
“sıfır atık ve geri

kazanım politikası”, “kullananın ve
kirletenin ödemesi” ve “çevre korumada ihtiyat” ile “kirletmeden temiz
tutma” olduğunu kaydetti.
Türkiye’de 2012 yılı sonu itibarıyla 2
milyar 250 milyon tonun üzerinde
ambalaj atığı, 100 bin ton bitkisel atık
yağ, 45 bin ton madeni atık yağ, 60 bin
ton atık akü, 90 bin ton ömrünü tamamlamış lastik ile 610 bin ton tehli-
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Kapak

keli atığın geri kazanımı sağlandı. Bakanlıkça lisanslandırılan bin 86 geri
kazanım tesisi sayesinde yıllık 1 milyar liradan fazla katma değer sağlandı.

da olan belediyelerde ise birinciliği
Nevşehir’in Ürgüp, ikinciliği Yalova’nın Çınarcık, üçüncülüğü ise Trabzon’un Akçaabat ilçe belediyesi aldı.

Çevre konusunda herkesin üzerine
düşen görevleri yerine getirmesi, çevre bilinci ve sorumluluğuyla hareket
etmesini isteyen Bayraktar, bu kapsamda başlattıkları kentsel dönüşüm
seferberliğinin bir çevre, enerji tasarrufu, fosil yakıt tüketimini azaltma
projesi olduğunu dile getirdi.

Kayseri ile Antalya Organize Sanayi
Bölgeleri Türkiye’nin en temiz organize sanayi bölgesi seçildi.

“Temiz Türkiye’m” ödülleri
Törende “Temiz Türkiye’m” yarışmasının ödülleri de takdim edildi.
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Binalarda yalıtımsızlık nedeniyle boşa
harcadığımız enerjinin yıllık maliyeti 9,3
milyar dolar. Isı yalıtımı ile binalarda %50’ye
yakın enerji tasarrufu sağlamak mümkün.

Türkiye’nin çevre enlerinde büyükşehir belediyeleri kategorisinde ilk üç sırayı Kocaeli, Konya ve Adana
Büyükşehir Belediyeleri aldı. Yeni büyükşehir olan Trabzon, nüfusu 50 bin
ve 750 bin arasında olan belediyeler
arasında birinci seçilirken, aynı kategoride Şanlıurfa ikinci, Karaman belediyesi ise üçüncü oldu.
Türkiye’nin En Temiz Şehri büyükşehir ilçe belediyeleri kategorisinde Ankara Altındağ Belediyesi birinci,
Konya Selçuklu Belediyesi ikinci, İstanbul Ümraniye Belediyesi üçüncü
oldu. Nüfusu 10 bin ve 50 bin arasın-

Çanakkale’de kurulu İçdaş Çelik,
Adapazarı’nda kurulu Otokar
Otomotiv ve Tüpraş Batman Rafineri Müdürlüğü en temiz;
Eskişehir’deki Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi
Şirketi (TÜLOMSAŞ),
Denizli’deki Deniz Tekstil, Manisa’daki Vestel Beyaz Eşya ve Konya’daki İLKO İlaç ise en düzenli
sanayi tesisleri seçildi.

TÜKÇEV’in etkinlikleri
Çevrenin korunması amacıyla çocuklar başta olmak üzere toplumda çevre
bilincinin yerleşmesi için projeler yürüten Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı
(TÜKÇEV), 5 Haziran Dünya Çevre
Günü’nde de etkinliklerini sürdürdü.
TÜKÇEV, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın TBMM’de düzenlediği “Hayalimdeki Çevre” temalı fotoğraf,
“Yeşil Kamera” yarışması kapsamındaki afiş, resim ve makale sergisine, Ne-

TÜKÇEV, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Mamak Belediyesi
ile iş birliği yaparak, Mamak’ta eğitim gören ilkokul ve ortaokul
öğrencilerine çevre bilincini tiyatro ile aşıladı. “Robot Astro”
adlı oyunda, küresel ısınma, ambalaj atıklarının geri kazanımı,
enerji tasarrufu gibi konular öğrencilere aktarıldı.

cati Külahoğlu’nun atık malzemelerden el emeğiyle yaptığı biblolarla katıldı. TÜKÇEV’in standına gelen
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar, TÜKÇEV Yönetim Kurulu
Başkanı Beyhan Aslan ve biblo sanatçısı Necati Külahoğlu ile sohbet etti.
Eserleri inceleyen Bayraktar, “Atıklardan muhteşem sanat eserleri ortaya
çıkmış. Bu sanatı, çocuklarımıza da
öğretmeliyiz.” dedi. TÜKÇEV Başkanı Aslan da vakıf olarak başta çocuklar
ve gençler olmak üzere çevre bilincini
geliştirmek için birçok yayın ve projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Robot Astro’dan çevre eğitimi
TÜKÇEV 5 Haziran Dünya Çevre
Günü’nde Mamak Belediyesi ile iş
birliği içinde, Mamak’ta eğitim gören
ilkokul ve ortaokul öğrencilerine çevre
bilincini tiyatro ile aşıladı. Necmettin
Erbakan Kongre Merkezi’nde sergilenen “Robot Astro” adlı oyun, 700 öğrenci tarafından büyük bir dikkatle izlendi. Oyunda, küresel ısınmanın

önüne geçme, ambalaj atıklarının geri
kazanımı, enerji tasarrufu gibi konular
öğrencilere aktarıldı. Çocuklarda çevre
bilincinin oluşturulması ve çevrenin
korunmasına yönelik mesajlar veren
Robot Astro’yu izleyen öğrenciler
hem eğlendi hem de öğrendiler. Öğrencilere, bilinçsizce kirletilen çevrenin büyük zararlara maruz kaldığı,
mevsimlerin değiştiği ve yaşanılabilir
bir çevre için doğanın korunması gerektiği mesajı verildi. TÜKÇEV tarafından çocuklara çevre konulu dergi
ve çiçek tohumu hediye edilen etkinlikte konuşan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, 7’den 70’e herkesin
çevreye sahip çıkması gerektiğini belirterek, katkılarından dolayı TÜKÇEV’e teşekkür etti.

Güvenilir gıda eğitim rekoru
“Düşün, Ye, Tasarruf et” temalı Dünya
Çevre Günü’nde bir de rekor kırıldı.
Doğa Koleji, İstanbul Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Sofra
Grup öncülüğünde, Dünya Çocuk

Rekorları kapsamında Güvenilir Gıda
Eğitimi rekor denemesi gerçekleştirildi. Beykoz Doğa Koleji kampüsündeki 4. Ecofest’13 kapsamında gerçekleştirilen
rekor
denemesinde,
Güvenilir Gıda eğitim istasyonlarında
4.500 çocuğa eğitim verildi.
Rekor Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, “Güvenilir
gıda eğitimi alan çocukların öğrendiklerini arkadaşları, aileleri, çevresindekilerle paylaşması sonucu, bu eğitim
on binlerce kişiye ulaşarak toplumda
bir farkındalık oluşturacaktır.” dedi.
İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürü Kasım Piral da, “Dünyanın
nüfusu arttıkça, güvenilir gıdaya olan
ihtiyaç da her geçen gün artacak. Gıda
güvenliği dediğimiz zaman kaç yıl yaşayacağımızı, hastalıklara karşı direncimizi ve sonraki nesillerin ne kadar
sağlıklı olacağını sizin nasıl gıdalarla
beslendiğiniz belirler. Bu yüzden besin konusuna toplumdaki herkesin
dikkat etmesi gerekir.” diye konuştu.
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Konuk Yazar

Dr. M. Ziya Gözler - Jeoloji Yüksek Mühendisi

Suyun önemi…
İnsan sudan yaratıldığına göre, yok oluşu yine su yüzünden
olacaktır. Öyle ise insanlığın mümkün olduğunca uzun
yaşayabilmesi için dünyada su yüzünden savaşlar çıkmamalı, su
hiçbir zaman bir savaş aracı olmamalıdır.
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nsanoğlu düşünmeye başladığı andan günümüze dek, suyun varlığı
ve kullanımı ile ilgili çeşitli fikirler ortaya atmış, çalışmalar yapmıştır. Büyük ve güçlü devletlerin su kaynaklarında hayat buldukları bir gerçektir.
Ne var ki geçen zaman bize, suyun
hak olduğu konusunda insanlığın hiçbir zaman dikkatli davranmadığını
göstermiştir. Canlıların hayatında
önemli bir yer işgal eden su uğruna,
tarihin her döneminde savaşların yapıldığı bilinmektedir. Doğduğu andan
itibaren kendini yok etmeye programlanmış insanoğlu, sanırım su konusu
ile de sonunu hazırlamaktadır.
Dünya’nın 510 milyon km2 olan yüzölçümünün 361 milyon km2’sini

(%70,8) sular, 149 milyon km2’sini
(%29,2) karalar teşkil etmektedir. Suların %97,5’i deniz ve okyanuslarda
bulunan tuzlu sular, %2,5’i ise kullanılabilir tatlı sulardır. Yeryüzünde tatlı
suya en fazla sahip bölgeler Amerika
Kıta’sının tamamı, Avustralya, Sibirya, Asya Kıta’sının güneyi ve
Kuzeybatı Avrupa’dır.
BM verilerine göre, dünyada
1,4 milyar insan temiz içilebilir
sudan mahrumdur. 470 milyon insan
su kıtlığı çeken bölgelerde yaşarken,
2025’de 3 milyar, 2050’de 4 milyar insanın su kıtlığı ile karşı karşıya kalacağı
bilinmektedir. Her yıl yaklaşık 250
milyon insan sudan kaynaklanan hastalıklara yakalanmakta, 10 milyon insan hayatını kaybetmektedir. Nüfus

artışı ve kaynak kullanımı bu hızda
gittiği ve de gereken tedbirler alınmadığı takdirde insanlığın sonu pek iç
açıcı görünmemektedir.
Aslında yeryüzünde bütün insanlığa
yetecek su bulunmaktadır. Suyun insanlara ulaşamamasının sebebi, dünyadaki kaynakların kıtlığı değildir. İnsanoğlu
su
yönetimini
iyi
yapamamaktadır.
Ülkemizin tüketilebilir su potansiyeli,
112 milyar m3 olarak belirlenmiştir. Günümüzde bu miktarın yaklaşık 44-46 milyar m3’ü kullanılmaktadır. Kişi başına düşen
1600 m3 civarındaki kullanılabilir su miktarı, su bakımından
zengin değil ama su sıkıntısı çeken bir ülke olmadığımızı göstermektedir. Ancak, 2030 yılında ülke nüfusu
100 milyona yaklaştığında kişi başına
kullanılabilir su miktarının 1100 m3
civarına gerileyeceği ileri sürülmektedir. Güçlü bir su potansiyeline sahip
olan Türkiye, gerekli tedbirleri alma-

Yeryüzünde bütün insanlığa yetecek su
bulunmaktadır. Suyun insanlara ulaşamamasının
sebebi, dünyadaki kaynakların kıtlığı değil,
insanoğlunun su yönetimini iyi yapamamasıdır. Yani
mesele suda değil, suyun yönetilmesindedir.

dığı takdirde 10-15 yıl içinde ciddi su
sıkıntılarıyla karşı karşıya kalabilir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sunduğu bilgiler ışığında Milli
Güvenlik Kurulu’nda kabul edilen
2023 Su Stratejisi’nde Cumhuriyetin
100. yılında ülkemizin su problemleri
ile karşılaşmaması için yapılması gerekenler şöyle sıralanmıştır:

5. Türk toplumuna suyun önemi ve
değeri, anlaşılabilir bir şekilde anlatılmalıdır. Suların gürül gürül
aktığı bir dünyanın artık çok gerilerde kaldığını insanımıza anlatmak bir mecburiyet haline
gelmiştir. Evlerde suyun dikkatli
kullanılması ile günde 10-20
litre su tasarrufu yapılabileceği
ortaya konulmuştur. Bu, ülke genelinde yaklaşık 400 milyon litre
su tasarrufu demektir.

“1. İçme, kullanma ve sanayi için 2023
yılında 38,5 milyar m3’lük bir su kapasitesi yaratılacaktır.
2. Türkiye’de 8,5 milyon hektar büyüklüğündeki sulanabilir alanın ancak
4.85 milyon hektarı sulanmaktadır.
2023 yılına kadar sulanabilecek bütün
topraklar sulanacaktır.
3. Türkiye’nin 128 milyar kilovatsaat
olan hidrolik potansiyel harekete geçirilecek; ‘Boşa akan su kalmasın’ düşüncesiyle, üzerine tesis yapılabilecek
her akarsu değerlendirilecektir.’’

lık dünya nüfusu 2100’da 10 milyar
olacak, ama dünyadaki su miktarı hiçbir şekilde %50 oranında artmayacaktır. Bu sebeple, insanlığın dünya sularını iyi yönetmesi gerekmektedir.
1. Su kaynakları sonsuz olmadığı için,
su kullanımı ile ilgili gereken hukuki
tedbirler dünya çapında alınmalı ve
uygulamaya konulmalıdır.

İnsanlık suyun önemini sadece 22
Mart Dünya Su Günü’nde hatırladığı
takdirde gelecek nesillerin su ile savaşının çok çetin olacağı unutulmamalıdır. “Su haktır, nimettir, medeniyettir, sevgidir” gibi sözlerin, su
yönetiminde öneminin olmadığı görülüyor. Zira su, birileri için savaştır.

2. İnsan hayatı için vazgeçilemez bir
madde olan su, ticari bir mal olarak
kabul edilmemeli; atıkların suları kirletmemesi için gerekli tedbirler alınmalı; kirlilik denetimlerinin ülkelerin
yanı sıra BM tarafından da yapılması
sağlanmalıdır.

Dünyadaki tatlı su miktarı 35 milyon
km3 olarak tespit edilmiştir. 7 milyar-

4. Sınır aşan sularla ilgili meseleler barış yolu ile çözülmelidir.

6. Ülkemizde su yönetimi tek elde
toplanmalı; su kaynakları, ilgili birimler tarafından birbirinden habersiz değil, tek elden sürekli denetlenmelidir.
7. Ülkemizde kullanılan 46 milyar m3
su miktarının, ülkenin toplam kullanılabilir su miktarı seviyesine çıkarılması için gerekli alt yapı çalışmaları
hızla tamamlanmalıdır.
9. Akarsular üzerine barajlar ve göletler yapılırken özellikle biyolojik çeşitliliğin yok olmamasına azami dikkat
gösterilmelidir.
Netice itibariyle, su politikasının esasını; suyun bir insan hakkı olduğu,
kalkınmada önemli bir etkisinin bulunduğu, ülkenin güvenliği meselesinde önem arz ettiği gibi faktörler
oluşturmalıdır. Su siyasetin değil, devletin meselesi olarak kabul edilmelidir.
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Gündem

2013-2017 Stratejik Plan

Çevre için hedefler büyük…
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
2013-2017 Stratejik Planı’nda
Çevre için stratejik amaç; “Çevre
kirliliğini önlemek, çevre
standartlarını yükseltmek, iklim
değişikliği ile mücadele etmek
ve tabiat varlıklarını koruyarak
geliştirmek” olarak belirlendi.
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evre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
2013-2017 Stratejik Planı’nda,
Bakanlığın vizyonu “Yaşanabilir çevre
ve marka şehirler”, misyonu ise “Hayat kalitesi yüksek şehirler ve sürdürülebilir çevreyi temin etmek üzere;
planlama, yapım, dönüşüm ve çevre
yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla yapmak” olarak tanımlandı.
Dört stratejik amaca yer verilen
Planda, çevre konusunda amaç;
“Çevre kirliliğini önlemek,
çevre standartlarını yükseltmek,
iklim değişikliği ile mücadele etmek ve tabiat varlıklarını koruyarak
geliştirmek” olarak belirlendi. Çevre
Stratejik Amacına yönelik plan dönemi sonu hedefleri ise şöyle:
1- Belediye nüfusunun en az %85’ine
atık su arıtma hizmeti verilecek
2- Mevcut atık altyapı tesisleri iyileştirilecek, atık bertaraf hizmeti verilen
nüfus oranı %85’e çıkarılacak, geri kazanılabilir nitelikteki atıkların en az

yarısının kaynağında ayrı toplanması
ve bu atıkların en az %75 oranında
geri kazanımı sağlanacak.
3- Hava kalitesi değerlendirmeleri yapılarak hava kirleticileri için ulusal
emisyon envanteri ve projeksiyonları,
5 büyükşehirde yoğun demiryolu,
otoyollar ve sanayi alanları için stratejik gürültü haritaları hazırlanacak.
4- Temiz üretim ve en iyi tekniklere yönelik rehber dokümanlar
hazırlanarak en az 5 sektörde
uygulamaya geçilecek.
5- İklim Değişikliği Planı (İDEP)
uygulanacak, raporlar hazırlanacak,
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin
(OTİM) alternatiflerine en az %50
oranında geçiş sağlanacak.
6- AB REACH Tüzüğü kapsamında
kısıtlanmış/yasaklanmış 20 kimyasal
maddenin kullanımı kısıtlanacak/yasaklanacak, büyük endüstriyel kaza
riski taşıyan 250 kuruluş için acil durum planlarının hazırlanması sağlanacak ve tatbikatı gerçekleştirilecek.

Türkiye, Emisyon Envanteri ve
Projeksiyonlar Görev Gücü ve
Avrupa Çevre Ajansı Avrupa Çevre
Bilgi Gözlem Ağı 14. Toplantısında,
emisyon envanteri çalışmalarındaki
gelişmeden dolayı ödüllendirildi.

7- Kara ve deniz kaynaklı kirleticilerin
azaltılması için; atık alım ve takip sistemi iyileştirilecek, 28 kıyı ili için kirlilik haritaları çıkartılacak ve deniz
çöpleri eylem planı hazırlanacak.
8- Çevre politikalarının etkin uygulanmasına yönelik ekonomik araçların
geliştirilmesi sağlanacak.
9- 2017 yılı sonuna kadar stratejik çevresel değerlendirme uygulamaları tüm
sektörlere yaygınlaştırılacak.
10- Etkin çevre denetimi sağlanacak.
11- Çevre izni ve lisansı belgesi, çevreye kirletici etkisi olan tüm işletmelere yaygınlaştırılacak, çevreye duyarlı
işletmelere ilişkin belgelendirme sistem altyapısı oluşturulacak, ürün ve
hizmetlerin çevresel duyarlılık etiketi
ile ödüllendirilmesi sağlanacak.
12- 2014 yılı sonuna kadar 8 bölgede
temiz hava merkezi kurularak hava kalitesi izleme istasyonu sayısı 125’ten
331’e çıkarılacak, izleme ağı ilçe merkezlerinde yaygınlaştırılacak.
13- Çevre laboratuvarlarına yeterlilik
belgesi verilmeye devam edilerek analiz ve ölçüm kalitesi artırılacak.
14- 2017 yılı sonuna kadar IPA Çevre
Operasyonel Programı fonları etkin
şekilde kullanılacak, belediyelerin altyapı ihtiyaçları karşılanacak.

Entegre atık yönetiminin sağlanması
amacıyla katı atık bertaraf tesislerinin
sayısının maksimum 130’e çıkartılması hedefler arasında yer alıyor. Bu
doğrultuda 2013 yılı sonunda katı atık
düzenli depolama sayısı 80’e, 2017 yılı
sonunda 130’a, bu tesislerle atık bertaraf hizmeti verilen nüfus oranı ise
%77’ye çıkartılacak.
Atık Getirme Merkezlerine ilişkin
mevzuat çalışmaları tamamlanarak,
2013 yılı sonunda nüfusu 400.000’den
fazla olan 37 belediye bünyesinde,
2017 yılı sonunda ise nüfusu 10.000
ve üzeri olan 550 belediyede atık getirme merkezleri oluşturulacak. 2013
yılında 6 büyükşehir belediyesinde,
2017 yılı sonunda ise 63 belediyede
ikili toplama sistemine geçilecek.
Stratejik hedeflerden birisi olarak; binalarda enerji verimliliği konusunda
farkındalık artırılacak, 2017 yılı sonuna kadar tüm binaların enerji kimlik belgesi alması ve enerji verimli hale
gelmesi sağlanacak.

Türkiye’ye uluslararası ödül
Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK), Sera gazı Emisyon Envanteri
1990-2011 sonuçlarını açıkladı. 2011
yılında toplam sera gazı emisyonu
CO2 eşdeğeri olarak 1990 yılına göre
%124 artışla 422,4 milyon ton olarak
tahmin edildi. 2011 yılı emisyonlarında en büyük payı %71 ile enerji
kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sı-

rasıyla %13 ile endüstriyel işlemler,
%9 ile atık ve %7 ile tarımsal faaliyetler
takip etti. 1990 yılında 3,42 ton/kişi
olarak hesaplanan kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu, 2011 yılında 5,71
ton/kişi olarak hesaplandı.
Türkiye, 13-14 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Emisyon Envanteri ve Projeksiyonlar Görev Gücü ve Avrupa Çevre Ajansı
Avrupa Çevre Bilgi Gözlem Ağı 14.
Toplantısında, emisyon envanteri çalışmalarının son üç yılda gösterdiği
gelişmeden dolayı ödüllendirildi.
Ulusal Hava Kirleticileri Emisyon Envanteri, 2012 yılında sıfırdan oluşturularak, “Bilgilendirici Envanter Raporu” 27 Nisan 2012 tarihinde
EIONET Avrupa Çevre Ajansı Avrupa
Çevre Bilgi Gözlem Ağı sunucularına
yüklendi. Bu sayede ilk kez inceleme
listesine alınan Türkiye’nin emisyon
envanteri, Avrupa Çevre Ajansı tarafından başarılı bulundu.
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Gündem

TURMEPA SABRİ ÜLKER ÇEVRE ÖDÜLLERİ

TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülü’nü
kazanan “Kaynayştır Projesi” ile kurulan,

TOPRAKLARIMIZA, SULARIMIZA, ÇEVREMİZE SAHİP ÇIKMAK
VATANA SAHİP ÇIKMAKTIR.

TÜKÇEV’in de önerdiği atık odaları, yeni
binalarda zorunlu hale getiriliyor.

SABRİ ÜLKER

Ödüllü proje,
zorunlu hale geliyor
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Yıldız Holding’in kurucusu merhum Sabri Ülker adına düzenlenen
TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülü, Tokat’taki ilk uygulamasına
TÜKÇEV’in de destek verdiği “Kaynayştır Projesi”ne verildi.

Y

ıldız Holding, sürdürülebilir
çevre ve su kaynaklarının korunması için uygulanabilir proje üreten birey ve kurumları teşvik etmek
amacıyla kurucusu merhum Sabri Ülker adına DenizTemiz Derneği/TURMEPA ile bir çevre ödülü platformu
oluşturdu. Bu yıl ilk kez düzenlenen
TURMEPA Sabri Ülker Çevre
Ödülü, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Yunis Karaca’nın, TÜKÇEV’in desteğiyle Tokat’ta ilk uygulaması yapılan
‘Kaynayştır Projesi’ne verildi. 112 başvuru arasından seçilen projenin sahibi
Karaca, 100 bin TL’lik ödülünü düzenlenen törende aldı. Karaca, 2010
yılında NASA’nın açmış olduğu bir
yarışmada da bilimsel danışmanlığını
yaptığı takımıyla ödül almıştı.
TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödül

Töreni’nde konuşan Yıldız Holding
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali
Ülker, sınırlı su kaynaklarını korumanın tüm bireylerin birincil görevlerinden biri olması gerektiğini belirterek,
şunları söyledi:
“Su kaynaklarının yüzde 80’i insan
eliyle kirleniyor. Türkiye’de yılda 350
bin ton bitkisel atık yağ oluşuyor, bunun da ancak 100 bin tonu toplanabiliyor. Geriye kalan 250 bin ton atık
yağ, kontrolsüz olarak su kaynaklarını
kirletiyor.
Çevre bilinci de pek çok alışkanlık gibi
küçük yaşta evde başlıyor. Bugün, ev
kadınlarımız lavaboya ya da çöpe döktüğü her 1 litre atık yağın, 1 milyon
litre kullanılabilir temiz su kaynağını
kirlettiğini biliyor olsa bu alışkanlığını
değiştirir. Ancak bunun için ona pratik

çözümlerle gitmek lazım. Kaynayştır
Projesi, etkili bir sistemle hem çevreyi
hem de su kaynaklarını korumanın
mümkün olabileceğini gösterdi. ‘Kirletmeyelim’ temennisinden bir adım
öteye geçerek, ne yapabileceğimizi
göstermek açısından projeyi önemli
ve uygulanabilir buluyorum.”
Dünyada her 20 saniyede bir çocuğun
su ile ilgili hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini vurgulayan Ülker,
“Her yıl 5 yaşın altında 1.8 milyon çocuk, su ile ilgili hastalıklar nedeniyle
hayata veda ediyor. Bu nedenle sürdürülebilir su kaynakları yönetiminin
son derece önemli olduğuna ve bu anlamda yapılan araştırmaların, gerçekleştirilen projelerin desteklenmesi ve
kamuoyu ile paylaşılması gerektiğine
inanıyoruz. Ancak bu sayede su kaynaklarımız sürdürülebilir olabilir.”
diye konuştu. TURMEPA Yönetim
Kurulu Başkanı Tezcan Yaramancı ise
“Kaynayştır projesini ödüle layık görmemizdeki en önemli etken, uygulanmış ve başarısının kanıtlanmış olması
oldu.” dedi.

Projenin sahibi Yunis Karaca da, “Kaynağında ayrıştırma anlamına gelen
‘Kaynayştır Projesi’ evlerde, sitelerde,
okullarda veya hastane gibi toplu yaşam alanlarında cam, plastik, kâğıt, sıvı
yağ ve evsel atığın ayrıştırılmasını sağlayacak bir otomasyon sistemi.” diye
konuştu.
Dünyada ve Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip Kaynağında Otomatik
Atık Ayrıştırma Sistemi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tokat Belediyesi ve
TÜKÇEV’in desteğiyle ilk olarak Tokat’taki TOKİ binalarında uygulamaya
konulmuştu. Her türlü atığın birbirine karıştırılmadan ayrıştırılmasına
olanak sağlayan sistemde, akıllı panel
üzerinde bulunan butonlardan birine
basıldığında ilgili atığın biriktirildiği
haznenin penceresi açılıyor ve kanala
bırakılan atık, akıllı konteynırda birikiyor. Ayrı ayrı toplanan atıkların doğrudan geri dönüşüme gönderilmesi ile
hem ekonomiye katkı sağlanıyor hem
de atıkların su kaynaklarına ulaşması
engelleniyor. 10 milyon kez açılıp kapanma garantisi verilen sistem, çöplerin değerlendirilmesiyle 40 daireli
bir binada birkaç yılda kendini amorti
edebilecek bir ekonomik değere sahip.

Atık odaları zorunlu oluyor
TÜKÇEV’in de önerdiği atık odaları,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni binalarda iskan için zorunlu
hale getiriyor. Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliği değişikliği ile üç veya
daha fazla katlı yeni binalarda evsel
atık ayrıştırma sistemi zorunlu olacak.
Evsel, plastik, cam, kağıt ve bitkisel
atık yağların ayrı toplanacağı sistem
devreye girdiğinde, çöp kovası ve bina
önlerinde çöp toplama alanlarının
oluşturduğu görüntüler ortadan kalkacak, bina yönetimleri de apartmanın
çöpünü değerlendirebilecek.
TÜKÇEV Başkanı Beyhan Aslan, yıllardır binalarda atık odalarının bulunması gerektiğini vurguladıklarını,
Kaynayştır projesine destek vererek,
Tokat’da pilot uygulamayı başlattıklarını hatırlattı. “Bakanlığımızın bu konuda görüş bildirmesi bizleri mutlu
etti.” diyen Aslan, şunları söyledi:
“Kentsel dönüşüm devreye girmişken,
inşaat projelerinde atık odalarının da
yer alması için yasal alt yapı oluşturulmalıdır. Yeniden yapılması veya
sağlamlaştırılması gereken 6 milyon
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Ali Ülker
“Umarım gelecek yıl geniş kitleleri harekete
geçirecek örnek projeler daha da çoğalır.”

konut bir fırsat. Sayın bakanımızın
müjdesi bizleri mutlu etti. İnşallah en
kısa zamanda yasal düzenleme yapılır
ve atık odaları uygulaması hızla devreye girer. Ayrıca çevre mühendisinin
izni olmadan inşaat ruhsatı verilmesin.
Bu yatırımlarda kullanılacak araç ve
ekipmanlarda vergi ve gümrük muafiyeti, sigorta indirimi, yakıt ve enerji
sübvansiyonları da uygulanmalıdır.”

Röportaj

Reşat Doğru - MHP Tokat milletvekili - TBMM Çevre Komisyonu üyesi

“Sağlıklı yaşamak için
çevre duyarlılığı şart”
TBMM Çevre Komisyonu’nun MHP’li üyesi Reşat Doğru, aynı
zamanda bir tıp doktoru. Çevre konusunda alınacak her tedbirin
geleceğimize yönelik olacağının altını çizen Doğru, “Sağlıklı bir
yaşamın sürdürülmesi ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür.
Sağlıklı yaşam, çevre duyarlılığından geçer” diyor.
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5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde,
yine insanlığın geleceği için çevrenin,
doğanın, gezegenimizin korunmasına
yönelik mesajlar verildi. Ancak sadece
başkalarının bir şeyler yapmasını beklemek yerine, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip her insanın sorumluluklarının
bilincinde
davranması, bireysel olarak davranışlarını gözden geçirmesi gerekiyor.

MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi,
Tokat milletvekili Reşat Doğru,
TBMM Çevre Komisyonu üyeliğini
de yürütüyor. Eski Devlet Bakanı
Doğru’nun bir özelliği de tıp doktoru
olarak sağlıklı yaşamak için çevrenin
önemini çok yakından bilen bir isim
olması. Doğru ile çevreyi, çevrenin
korunmasını, ülkemizdeki uygulamaları, birey olarak neler yapabileceğimizi konuştuk.
Sayın Doğru, 5 Haziran Dünya
Çevre Günü’nü kutladık. Yeryüzünde hayatın devamı için yaşadığımız çevre çok önemli. TBMM
Çevre Komisyonu üyesi ama daha
da önemlisi bir tıp doktoru olarak
sizin çevre tanımınız nedir?
Çevre; insanların ve diğer canlıların
yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim
içinde bulundukları fiziki, biyolojik,
sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.
Bir başka ifade ile çevre; bir organizmanın var olduğu ortam ya da şartlar-

dır ve yeryüzünde ilk canlı ile birlikte
var olmuştur.
Sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür.
Sağlıklı yaşam için çevre duyarlılığına
sahip olunmalıdır.
Anayasada, her insanın sağlıklı bir
çevrede yaşama hakkına sahip olduğu hükmü var. Ülkemizdeki uygulamaları düşündüğümüzde bu
hakkın yeterince gözetildiğini
söylemek mümkün mü?
Evet, Anayasamızda bu konu belirlenmiştir. Peki yeterince gözetiliyor mu?
Hayır. Teknolojinin gelişmesi, sanayileşmenin artması, yeni şehirler kurulması ve tüm bunlar olurken gerekli
tedbirlerin alınmaması sebebiyle, ülkemizde son yıllarda çevre kirliliği en
önemli sorunların başında gelmeye
başlamıştır. Kanunlar, kararlar çıkartılmış olmasına rağmen, bunların uygulandığını söyleyemiyoruz.
Çevreye dair veriler, insanoğlunun
tabiatın, çevrenin sunduğu kaynakları bilinçsizce tükettiğini,
çevreyi neredeyse geri dönülemez
şekilde kirlettiğini ortaya koyuyor.
Ancak geçte olsa çevrenin korunması konusu gündemimize girmiş
bulunuyor. İnsanlığın geleceği bakımından çevrenin korunması ne

anlam ifade ediyor? Toplumda
çevre bilincini yerleştirebildik mi?
Çevrenin korunması için öncelikle insanın kendi değer yargılarını, düşüncelerini ve fikirlerini değiştirmesi gerekmektedir. Dünya nüfusunun hızlı
artışı, sanayileşmenin çok ileri boyutlara ulaşması birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.
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Plansız sanayileşme kontrollü olmayan organize sanayi bölgeleri, toprağın
yapay gübre gibi kimyasallarla kirletilmesi, evlerde deterjanların aşırı kullanımı gibi çeşitli etkenler çevreyi kirletmekte, yaşamı tehdit etmektedir.
Bu şekilde çevrenin kirletilmesi devam ederse insan genetiği de etkilenecek çok ağır, geriye dönüşü olmayan
sorunlarla karşılaşılacaktır. Önümüzdeki yıllarda adını ve etkilerini dahi
bilmediğimiz birçok hastalıkla karşı
karşıya kalabiliriz.
Türkiye’de çevre; uzun yıllar radikal grupların ilgi alanı olarak algılandı, maalesef uygulamalar da
bu algıyı doğruladı. Ancak son yıllarda kamu ve özel sektör tarafından çevre korumaya yönelik projeler uygulamaya konuluyor,
TÜKÇEV gibi sivil toplum kuruluşları da çalışmalarıyla öne çıkıyor. Çevre konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik bu çaba ve

“Sanayileşme, yeni şehirler kurulması ve tüm bunlar olurken gerekli
tedbirlerin alınmaması sebebiyle, ülkemizde son yıllarda çevre kirliliği en
önemli sorunların başında gelmeye başlamıştır. Kanunlar, kararlar
çıkartılmış olmasına rağmen, bunların uygulandığını söyleyemiyoruz.”

Röportaj

“TÜKÇEV gibi sivil toplum
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kuruluşlarının sayılarının artması,
daha fazla insana ulaşması
gerekmektedir. Çünkü dünyada
çevre katliamı, süratli bir şekilde
ülkelerin kaldıramayacağı duruma
geliyor. STK’lar dünyada her
tarafta beraber hareket etmeli,
insanlar daha fazla çevresel
duyarlılıkta olmalıdır.”

çalışmaların önemi ile STK’ların
rolü için neler söylersiniz?
Çevre dernekleri gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları, geçmiş dönemlerde
radikal grupların çalışma ve kullanma
alanı olarak bulundular. Çeşitli radikal
gruplar, söylemlerini ve gizli niyetlerini masum STK’lar üzerinden yürüttüler. Ancak son zamanlarda halkta bilinçlenme çok önemli mesafeler aldı.
Halk yavaş yavaş STK’ların etkisini ve
gücünü görüyor. TÜKÇEV gibi sivil
toplum kuruluşlarının sayılarının artması, daha fazla insana ulaşması gerekmektedir. Çünkü dünyada çevre
katliamı, süratli bir şekilde ülkelerin
kaldıramayacağı duruma geliyor.
STK’lar dünyada her tarafta beraber
hareket etmeli, insanlar daha fazla çevresel duyarlılıkta olmalıdır.
Çevreyi korumanın önemli bir unsuru da, dünyamızın gelecek kuşakların bize
emaneti olduğunu
bilerek doğal
kaynakları,
enerjiyi verimli
ve tasarruflu kullanmak. Hepimiz
sonuçta birer tüketiciyiz. Bu anlamda birey

olarak neler yapmalı, nelere dikkat etmeliyiz?
Çevrenin korunmasının esas amaçlarından birisi de, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak olmalıdır. Bu da doğal kaynakların
korunmasından, her türlü enerjiyi tasarruflu kullanmaktan geçmektedir.
Öncelikle çevrenin korunmasının,
toprak kaynaklarının dikkatli planlanmasından geçtiği unutulmamalıdır.
Orman arazilerinin amaç dışı kullanılmaması, ağaçlandırma, erozyon
kontrolü ve çayır, mera ıslahı çok
önemlidir. Organik gübreler kullanılmalı, kimyasal gübreler azaltılmalıdır.
Ülkemizde bilinçsiz bir şekilde küçük
akarsular üzerine HES’ler kurulmaktadır. Bunların birçoğu doğayı tahrip
etmekte, bölgenin özel bitki florasını
yok etmektedir. HES’lerle ilgili ÇED
raporları dikkatle üzerinde durularak,
çevreyi koruyacak şekilde verilmelidir.
Atık su tesisi olmayan belediye de, iş
yerleri de olmamalıdır. Suyu, çevreyi
kim kirletiyorsa etkin ve tavizsiz denetimlerle cezalandırılmalıdır.
Tarımda da, evlerimizde de suyu tasarruflu kullanmalıyız. Az su ile te-

mizlemenin yöntemlerini bulmalı,
suyu boşa harcamamalıyız. Evlerde su
tasarrufu için, tasarruflu armatürler
kullanılması, gri suların tekrar geri
döndürülerek evin diğer bölümlerinde
kullanımı sağlanmalıdır.

aletleri, kumandalarından değil de, kapatma düğmelerini kullanarak kapatıyoruz. Yakın mesafelere yürüyerek gitmeyi tercih ediyoruz. Suyu tasarruflu
kullanmaya, katı atıkları ayrıştırarak
biriktirmeye dikkat ediyoruz.

Küresel ısınmaya yol açan CO2, Metan, NO, NO2 gibi sera gazlarının salınımını ve artışını engelleyici çalışmalar mutlaka yapılmalıdır. Ülkemiz
yakın zamanda küresel ısınmadan en
fazla etkilenecek ülkeler arasındadır.
Alınacak her tedbir geleceğimize yönelik olacaktır.

Son olarak kendinizi nasıl bir tüketici olarak tanımlarsınız? Alışverişlerinizde nelere dikkat edersiniz, gıda israfı konusundaki
düşünceleriniz neler?
Dikkatli ve çevreyi korumaya çalışan
bir tüketici olmaya çalışıyoruz. İhtiyaç
olmayan hiçbir şeyi almamaya çalışıyoruz. Ekmek dâhil her türlü gıdanın
israf edilmemesi gerektiğine inanıyorum. İsrafın çok önemli olduğunu çocuklarımıza, torunlarımıza anlatarak,
bu kültürün mutlaka verilmesi gerektiğine inanıyorum.

Çevreyi korumak, tasarruf etmek
adına birey olarak dikkat ettiğiniz
hususlar var mı?
Özel yaşantımızda çevre korumaya
dikkat ediyor, ağaçlandırmayı destekliyoruz. Enerjiyi tasarruflu kullanmanın yollarını arıyoruz. Evimizde bir
odadan diğerine geçerken mutlaka
elektrikleri kapatıyoruz. Kullandığımız
bilgisayarlar, TV’ler gibi elektronik

Sözlerimi, Birleşmiş Milletlerin bu yıl
5 Haziran Dünya Çevre Günü için
belirlediği slogan olan “Düşün-Ye-Tasarruf et” diyerek bitirmek istiyorum.
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“Küresel ısınmaya sebep olan sera
gazlarının salınımını ve artışını
engelleyici çalışmalar mutlaka
yapılmalıdır. Ülkemiz yakın zamanda
küresel ısınmadan en fazla
etkilenecek ülkeler arasındadır. Bu
anlamda alınacak her tedbir
geleceğimize yönelik olacaktır.”

Gündem

III. Atık Yönetimi Sempozyumu

TÜKÇEV’e teşekkür plaketi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
öncülüğünde Türkiye Çevre
Koruma Vakfı (TÜÇEV) tarafından
düzenlenen III. Atık Yönetimi
Sempozyumu’nda,
desteklerinden dolayı TÜKÇEV’e
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teşekkür plaketi verildi.

I

II. Atık Yönetimi Sempozyumu,
15-18 Nisan 2013 tarihleri arasında Antalya’nın Manavgat ilçesinde
yapıldı. Sempozyumun ilk gününde
düzenlenen plaket töreninde Türkiye’deki çevre faaliyetlerine katkılarından dolayı Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜKÇEV) teşekkür
plaketini, Çevre ve Şehircilik Bakan
Yardımcısı Muhammet Balta, TÜKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan
Aslan’a verdi. Törende kısa bir konuşma yapan Aslan, çevre söz konusu
olduğunda tüm imkanlarını seferber
ettiklerini belirterek, “Bizim için bu
sempozyum da çok önemliydi. Çünkü
atık yönetimi olmadan bir ülkede çevreyi korumak mümkün değildir. Ayrıca Bakanlığın, desteklerimizden dolayı bizi plaketle ödüllendirmesi
bizleri mutlu etmiştir. Çok teşekkür
ediyorum.” dedi. Bakan Yardımcısı
Muhammet Balta da TÜKÇEV’in
Türkiye’de çevre bilincinin artırılması
ve çevrenin korunması yönünde büyük destekleri olduğunu belirterek,
“Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.
Böyle güçlü sivil toplum örgütleri ve
vakıfları yanımızda görmek, bizlere
güç veriyor” diye konuştu.

Yaklaşık 700 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda; atık yönetimi ile ilgili uygulamaların güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konusunun
paydaşlarıyla (üniversiteler, özel sektör, STK’lar, oda ve birlikler, enstitüler, belediyeler) bilgi alışverişinde bulunuldu, atık yönetimi alanındaki
yenilikler değerlendirildi. Bakanlık
yetkililerinin sektör temsilcilerinin
görüş ve önerilerini alarak, fikir alışverişinde bulundukları sempozyumun
ilk günü, atıkların yönetimi konusundaki genel oturumla tamamlandı.
Sempozyumun ikinci ve üçüncü gününde ise yedi ayrı oturumda konular
ele alındı, 11 panel gerçekleştirildi.

Sektörün önü açık
Sempozyumu değerlendiren TÜKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan
Aslan, sektörün; yılda bir kez bir araya
gelerek gelinen noktayı tespit etmesi,
kendisini sorgulaması ve geleceğe ilişkin hedefleri tartışmasının önemine
dikkat çekti. Katılımcıların sektörün
önemi ve vazgeçilmezliğini vurguladıklarını kaydeden Aslan, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışıldığını belirterek, şu tespitleri yaptı:

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet Balta ve
Çevre Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Baş, sempozyum
alanındaki TÜKÇEV standını da ziyaret ederek, vakıf
başkanı Beyhan Aslan ve TÜKÇEV yöneticileriyle bir süre
sohbet ettiler.

“Sempozyumda sektör faaliyetinin;
salt ekonomik değil, ahlaki boyutu
olan sosyal içerikli bir konu olduğu,
sektörün teşviklerden bölge farkı gözetmeksizin en üst düzeyde yararlanması gerektiği üzerinde görüş birliğine
varıldı. Atığı mümkün olduğunca
azaltmanın, mevcut atığın toplanıp ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi ile
çevre kirliliğinin önlenmesinin sağlıklı
bir çevrede yaşama hakkına katkısı
masaya yatırıldı. Sektörün en ileri teknoloji ile donatılması ve güçlendirilmesinin şart olduğu vurgulanarak,
sektörle ilgili sanayinin hem bütün
coğrafyamıza yaygınlaşması hem de
dinamizm kazanmasının önemine
dikkat çekildi.
Bakan Yardımcısı Muhammet Balta’nın kentsel dönüşüm atıklarının değerlendirilmesi için alt yapı yatırımlarına ağırlık verdiklerini ifade etmesi,
atık sektöründe 2023 yılı hedeflerini
ortaya koyması umut vericiydi. Çevre
Yönetimi Genel Müdürü Mehmet
Baş’ın, atığı altın haline dönüştüren

atık yönetim uygulamaları sayesinde
ekonomiye sağlanan katma değerin 10
yıl içinde 5 milyara çıkartılması vizyonuna sahip olduklarını belirtmesi,
sektörün gelecek yıllarda önünün açık
olduğunun ifadesiydi.
Sektör temsilcileri, kat mülkiyeti yasasında değişiklik yapılarak apartman
ve site yöneticilerine atıkların ayrı, güvenli ve sağlıklı toplanmasının sağlanması görevinin yüklenmesi; apartman
hizmetlilerinin çevre temizliği ve atıklar konusunda eğitilerek sertifikalandırılması; kamu binalarında, apartman
ve sitelerde atık yönetim planları çerçevesinde atıkların toplanması; belirli
büyüklükteki yapılarda atık odalarının
yapılması gerektiğini vurguladılar. Piyasaya ambalaj atığı sürenlerle ilgili
olarak kayıt dışılığın önlenmesi için
gerekli tedbirler alınarak, denetimin
artırılmasını önerdiler. Atık yönetiminin iyileştirilmesi, uygulama birliğinin
sağlanması üzerinde duruldu. Kamu

kurumları, mahalli idareler, özel sektör ve STK’ların çevre sorunlarının
çözümünde birlikte sorumluluk üstlenmelerinin elzem; halkın çevre sorunlarına ve çözümlerine duyarlı hale
gelmesi için eğitimin vazgeçilmez olduğu; çevreciliğin bir takım kişi ve
grupların kendilerini pazarlama aracı
olmadığı, geniş halk kitlelerine ulaşması gerektiğinin altı çizildi.”
Sempozyumun sonuçları ise “Atık yönetimi konusunda teşvik mekanizmasının kurulması; Biyokütle tanımının
AB müktesebatından ulusal mevzuata
aktarılması; Atıklara yönelik kamu
spotu reklamlarının en çok izlenen zamanlarda yayınlanması hususunda
RTÜK ile iletişime geçilmesi, Atık yönetiminde işyeri ve hizmet standardının oluşturulması, Kayıt dışı çalışan
atık üreticileri, piyasaya sürenler ve
atık işleme tesislerinin tespit edilmesi
ve denetlenmesi, Atık yönetiminde insan ve bilgi kapasite artışının sağlanması, Sektör ile alakalı belirlenen konularda çalıştaylar yapılması.” olarak
sıralandı.
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Belediyemiz ve Çevre

Samsun’un en büyük metropol ilçelerinden

İlkadım’da çevre
hassasiyeti yüksek
Samsun’un İlkadım İlçe Belediyesi, çevre konusundaki hassasiyeti ile
öne çıkıyor. Atıkların geri dönüşümü için düzenlenen kampanyalarda
ilçe halkıyla el ele veren Başkan Necattin Demirtaş, “Temiz bir
çevreye ve sağlıklı bir şehre sahip olmak konusunda hepimizin
sorumluluğu büyük.” diyor.
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K

aradeniz’in incisi Samsun,
Samsun’un da gözbebeği İlkadım… Adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da kurtuluş
mücadelesi için attığı ilk adımdan alan
İlkadım, Samsun’un en büyük metropol ilçelerinden biri. 300 bini aşan
nüfusu ile birçok ili geride bırakan İlkadım ilçesinde, Samsun nüfusunun
%60’ı yaşıyor.
İlkadım ilçesindeki nüfus yoğunluğu,
çevre koruma ve ilçe halkına sağlıklı,
temiz bir çevrede yaşama imkânı sunulması noktasında yapılan çalışmaları
daha bir önemli kılıyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve
ekibi, halkın katılımını sağlayarak yürüttükleri projelerle bu anlayışın hakkını veriyorlar.
İlkadım Belediyesi, çevre
bilinci kazandırmak ve
geri dönüşüme duyarlılığı arttırmak amacıyla uyguladığı
kampanyaları sürekli hale getirir-

ken, öğrenciler başta olmak üzere ilçe
halkı da çalışmalara dahil ediliyor.
5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla “Hayat Görüşüm Geri Dönüşüm” Projesi çerçevesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik “Çevre için
yarışıyoruz” etkinliği, bunlardan birisi
oldu. Çocukların geri dönüşüm, geri
kazanım ve çevre konularında farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenlenen yarışmada öğrenciler, ambalaj
atıklarını geri dönüşüm kutusuna atmak için yarıştılar. Yarışmanın sonunda tablet bilgisayar, fotoğraf ma-

Demirtaş: “Herkesin kendi yaşadığı şehirde doğayı ve çevreyi koruyup, temiz tutması gerekir. ‘Ağaç yaşken eğilir.’ atasözümüz var. Çevreye
duyarlı nesiller yetiştirme arzusuyla çocuklarımıza yönelik yarışma ve etkinlikler düzenliyoruz.”
kinesi ve bisikletten oluşan çeşitli hediyeler, sahiplerini buldu.

Atığını ayrı toplayana altın,
engelliye akülü araç
İlkadım’da atıkların evlerde ayrıştırılmasını teşvik için Ocak 2011’de uygulamaya konulan “Çöpünüz altın
olacak” projesi, bir adım daha ileriye
taşındı. Atıkların %90’ını ekonomiye
kazandırmak hedefiyle her ay atıkları
evinde ayrıştıran 30 kişiye kura ile altın dağıtılan projenin adı artık, “Çöpünüz altın olacak, Engeller ortadan
kalkacak.” Altın dağıtımına ek olarak
her ay kura ile ilçede yaşayan gelir seviyesi düşük engelli bir vatandaşa
akülü araç hediye ediliyor.
Proje kapsamında evinde ambalaj
atığı biriktiren vatandaşlar,
444 55 06 numaralı telefonu arayarak, abone
numarası alıyor, mahallesinin toplama gününü öğ-

reniyorlar. Toplama gününde İlkadım
Belediyesi logolu toplama aracı, programa dahil edilen aboneler tarafından
biriktirilen mavi poşet adedi kadar altın çekiliş kuponu veriyor. 2011 yılında her ay ortalama 10 bin adet, yıl
içinde toplam 120 bin bilet dağıtılırken, projeye gösterilen ilginin artmasıyla 2012 yılında aylık ortalama 120
bin bilet dağıtıldı, her ay 30 çeyrek altın İlkadımlılara verildi.
Belediyenin uygulamaya koyduğu
projelerden birisi de lisanslı firma ile
birlikte ilk olarak kurumlarla başlatılan, 2009 yılında evlerin de dahil edildiği atık yağ toplama kampanyası. Atık
yağların su kaynaklarını kirletmemesi
ve toplanarak biyodizele dönüştürülmesi amacıyla yürütülen proje, ev kadınlarından yoğun ilgi görüyor. Geçen
yıl evlerden 350 kg bitkisel atık yağın
toplandığı ilçede, kurumlarla birlikte
2012 yılında toplanan atık yağ miktarı
40 bin 385 litreye çıkmış durumda.

Uygulamaya teşvik için evlerde toplanan 5 lt. atık yağ belediye tarafından
alınarak, 1 lt. bitkisel yağ veriliyor.
Geri Dönüşüm konusuna duyarlılığı
artırmak isteyen İlkadım Belediyesi,
projeleri uygulamaya koymakla kalmıyor, kapı kapı broşürler de dağıtarak, halkı bilinçlendiriyor. Bu amaçla
100 bin afiş ve broşür dağıtılırken, ilçe
esnafı da ziyaret edilerek projeler anlatılıyor. Ziyaretlerde atık eğitim kitabı, geri dönüşüm için mavi poşet
ve projeler ile ilgili broşürler dağıtılan
esnaftan, poşetleri alışveriş yapanlara
vererek projelere destek isteniyor.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)
öğrencileri de gönüllü olarak belediyenin çevre projelerinin tanıtımını
yapıp, çalışmalara destek veriyorlar.
İlkadım Belediyesi, kampanyalara ilginin artması için zaman zaman konserler ve eğlence programları da düzenliyor. Haziran 2012’de “Ambalajı
Getir, Konsere Katılmaya Hak Kazan”
sloganıyla düzenlenen Gökhan Tepe
konserine ilçe sakinleri, geri dönüşüm işareti olan ürünlerle
katıldılar.
İlkadım Belediye
Başkanı Necattin
Demirtaş, Ambalaj
Atıkları Kontrolü Yönetmeliği gereğince çevre

bilincinin geliştirilmesi ve atıkların
geri dönüşüm için kaynağında ayrı
toplanması konusunda çalışma yapmanın belediyelerin görevleri arasında
olduğunu hatırlatıyor ve ekliyor:
“Belediye olarak çevre hassasiyeti olan
projeler üzerinde çalışıyoruz. Ambalaj
atıklarının çöp konteynırları yerine
geri dönüşüm kafeslerine atılması, geri
dönüşüm sayesinde ikincil ham
madde olarak ekonomiye tekrar kazandırılmasını, bu da tasarruf etmemizi sağlayacaktır. Çöp arabalarımızla
taşınan atıkların azalması, belediyemizin ekonomisine de katkı yapmaktadır.
İlçemizde günlük ortalama 350 ton
çöp topluyoruz. Çöp sahası içinde
gömdüğümüz bu çöpler, yağan yağmurlarla, yeraltı sularından içtiğimiz
sulara karışarak sağlığımızı bozuyor.
Bir plastiğin doğada 3 bin yıl yok olmadığını biliyoruz. Vatandaşlarımızın
çöplerin ayrıştırılması ve ekonomiye
geri kazandırılması noktasında çaba
göstermeleri, milli ekonomimiz için
de çok önemlidir.
Herkesin kendi yaşadığı şehirde doğayı ve çevreyi koruyup temiz tutması
gerekir. ‘Ağaç yaşken eğilir.’ atasözümüz var. Çevreye duyarlı nesiller yetiştirme arzusuyla çocuklarımıza yönelik
yarışma
ve
etkinlikler
düzenliyor, onları bilgilendiriyoruz.”
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Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı

Tüketiciye yeni haklar,
Sonbahar’a kaldı
Meclis’e sunulan 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
yerine geçecek tasarı, yeni yasama yılına kaldı. Tasarı yasalaştığında,
tüketicilerin yoğun şikayetlerine konu olan bankaların ücret
uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemeler de yürürlüğe girecek.

G
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ümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, tüketici
haklarını yeniden düzenleyen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Tasarısı, TBMM Sanayi, Ticaret,
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildi.
Yasalaşması yeni yasama yılına kalan
9 Kısım 87 maddeden oluşan tasarı,
tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlemeler içeriyor.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 76 milyonu ilgilendiren tasarının,
hiçbir kesimi, diğerinin karşısında
güçsüz bırakacak bir mantık içermediğini ifade etti. Yazıcı, tasarı yasalaştığında tüketicinin daha bilinçli olacağını, mal ya da hizmet satanların da
daha özenli davranacaklarını kaydetti.

• Tüketiciden talep edilecek her türlü
ücret ve masraf bilgileri, sözleşmenin
eki olarak tüketiciye ayrıca verilecek.

• Tüketicinin açık talebi olmaksızın,
kredi ile ilgili sigorta yaptırılmayacak.
Kredinin ödenmesi için açılan hesaplardan hesap işletim ücreti ya da masraf talep edilemeyecek, tüketicinin talimatı olmadan kredili mevduat
sözleşmesi yapılamayacak.

“Bankalar basiretli olmalı...”
Bankaların faiz dışı gelirleri konusunun çok tartışıldığını, sonuçta ortak
bir noktaya varıldığını vurgulayan Yazıcı, “Herkes ticaretini yapacak ama
ticaretinde yasal ve etik kuralları var.
Kanun taslağını Ağustos 2012’de kamuoyunun görüşüne açtığımızda 31
kalemden ibaret olan faiz dışı gelirler,
taslağı Bakanlar Kuruluna sunduğumuzda 65’e ulaşmıştı. Bankalara,
‘Niye kâr ediyorsun’ diyecek halimiz
yok ama basiretli olmaları lazım. Bu
nedenle kanunun sloganı, ‘Bilinçli tüketici, basiretli tacir.”

İşte tüketicinin yeni hakları:
• Bankacılık işlemlerinde faiz dışında
ücret, komisyon ve masraf alınacak
hizmetler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın uygun görüşü ile BDDK
tarafından belirlenecek.
• Kart çıkaran kuruluşlar,
tüketicilere yıllık üyelik
aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmeyecekleri bir kredi
kartı sunmak zorunda olacak.

• Tüketici, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin
tüketici ve konut kredi sözleşmelerinden 14 gün, taksitle satış sözleşmesinden 7 gün içinde cayma hakkına sahip
olacak.
• Ön ödemeli konut satışında devir
veya teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyecek. Tüketicinin, devir ve teslim tarihine kadar sözleşmeden dönme hakkı olacak.
• Tüketici vadesi gelmemiş taksitlerini ya da borcun tamamını erken ödediği takdirde, konut finansman kuruluşu faiz ve diğer maliyet
unsurlarından indirim yapmakla yükümlü olacak. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi durumunda, tüketiciden talep edilecek erken ödeme
tazminatı, erken ödenen tutarın
%2’sini geçemeyecek.
-Tüketici sözleşmeleri en az 12 punto
büyüklüğünde ve okunabilir şekilde
düzenlenecek. Şartlar, sözleşme süresi
içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemeyecek ve tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmayacak.

• Elektrik, su, telefon, doğalgaz, internet, şifreli yayın gibi belirsiz süreli
veya süresi 1 yıldan uzun olan abonelik sözleşmeleri istendiği zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden ve ceza
ödemeden feshedilebilecek.
• Yapı ruhsatı alınmadan, kamuoyunda maketten satış olarak bilinen
ön ödemeli konut satışı yapılamayacak. Satıcının satışa başlamadan önce
bina tamamlama sigortası veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması zorunlu olacak.
• Her türlü iletişim aracında sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması yasak olacak. Aynı ihtiyaçları
karşılayan mal ve hizmetlerin karşılaştırmalı reklamı yapılabilecek.
• Kapıdan yapılan satışlarda ve internet, telefon, katalog gibi mesafeli satışlarda 7 gün; devre tatil sözleşmelerinde 10 gün olan cayma süreleri 14
güne çıkacak.
-Satıştan itibaren 6 ay içinde ortaya
çıkan ayıplarda, malın ayıplı olmadığını satıcı ispatlayacak. Ayıplı maldan
sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya
çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslim
tarihinden itibaren 2 yıl, konut veya
tatil amaçlı taşınmaz mallarda 5 yıllık
zaman aşımına tabi olacak. Mal ayıplı
çıkarsa tüketici; sözleşmeden dönme,
satış bedelinden indirim isteme, ücretsiz onarım, satılanın ayıpsız misli
ile değiştirilmesini isteme haklarından
birisini kullanabilecek.

-Tüketici, paket tur sözleşmesinin
esaslı unsurlarından birinin değişmesi veya turun başlamadan iptal
edilmesi hallerinde, sunulan alternatif bir turu kabul edebileceği gibi
sözleşmeden dönme hakkına da sahip olacak.
-Süreli yayınlarda promosyonların süresi, günlük gazetelerde
75 günü; haftalık yayınlarda 18
haftayı; daha uzun süreli yayınlarda 12 ayı geçemeyecek.
-Sipariş edilmeyen malların
gönderilmesi ya da hizmetlerin sunulması durumunda, tüketiciye karşı
herhangi bir hak ileri sürülemeyecek.
-Reklam Kurulu’nun
29 olan üye sayısı 11’e
düşürülecek.
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Gıda atıkları

Gıda atığına karşı
Ortak Deklarasyon
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, gıda ve içecek sanayi
örgütleri ile sivil toplum kuruluşları, 25 Haziran’da yayınladıkları “Her
Kırıntı Önemlidir” başlıklı Ortak Deklarasyonla, önemli bir toplumsal
sorun olan gıda atıkları ile mücadele amacıyla ortaklaşa çalışmaya
başladıklarını ilan ettiler.
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A

çlık, bütün dünyada gündem
oluşturan önde gelen sorunlardan birisi. Buna karşılık her yıl gıdaların üçte biri atılıyor ve israf ediliyor.
Gıdaların üretiminde kullanılan su ve
enerji kaynaklarının kaybına neden
olan gıda atıkları, sera gazı emisyonunun artmasıyla da yakından ilişkili.
Gıda atıkları doğaya, çevreye bu olumsuz etkilerinin yanı sıra gıda zincirinde
herkes için negatif ekonomik sonuçlar
da doğuruyor.
Avrupa’da gıda atıklarını azaltmaya yönelik başlatılan “Think, Eat, Save-Düşün, Ye, Tasarruf et” kampanyası, ül-

kemizde TMO’nun “Ekmeğini israf
etme” kampanyası…
Gıda atıkları ile mücadele amacıyla
yürütülen kampanya ve ortak girişimlere, Avrupa’da bir yenisi daha eklendi.
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa
Komisyonu, Avrupa gıda ve içecek sanayi temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarını buluşturan organizasyon,
25 Haziran 2013 tarihinde Brüksel’de
“Her Kırıntı Önemlidir” başlıklı bir
Ortak Deklarasyon yayınladı. Deklarasyon ile taraflar, önemli bir toplumsal sorun olan gıda atıkları ile mücadele amacıyla ortaklaşa çalışmaya
başladıklarını ilan ettiler.

Ortak Deklarasyon sadece gıda atıklarını önlemeyi değil, aynı zamanda
bu konuda Avrupa’da, ulusal ve küresel düzeyde atıkların azaltılması ve atık
önleyici tedbirlerin alınması için süreç
döngüsü boyunca bir yaklaşım benimsenmesini destekliyor. Deklarasyona
imza koyanlar, gıda zincirinin sürdürülebilirliğini göz önüne alarak, sera
gazı emisyonu gibi gıda atıklarının küresel boyutta çevreye verdiği zararın
bilincinde ve Avrupa Komisyonu’nun
2020 yılına kadar evsel gıda atıklarının
yarı yarıya azaltılması hedefi ile
uyumlu olarak, tüm gıda zinciri boyunca gıda atıklarının azaltılması hedefine katkı sağlamayı taahhüt ettiler.
Deklarasyon ile bu konulara ek olarak
aynı zamanda yeni piyasaların ve gıdaların geri kazanımının ekonomik
büyümeye ne şekilde katkı sağlayabileceği konusunu da vurgu yapılıyor.
Girişime destek veren Avrupa Parlamentosu Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda
Güvenliği Komitesi Başkanı Matthias

“Her Kırıntı Önemlidir” başlıklı Ortak Deklarasyonun tarafları, gıda zinciri
boyunca gıda atıklarının azaltılması hedefine katkı sağlamayı taahhüt ederken,
deklerasyonda yeni piyasaların ve gıdaların geri kazanımının ekonomik
büyümeye ne şekilde katkı sağlayabileceği konusunu da vurgu yapılıyor.

Groote, “Gıda atığının küresel
gıda durumu üzerinde büyük
bir etkisi bulunduğu gibi aynı
zamanda önemli ekonomik ve
ekolojik sonuçları da vardır. Gıda
atığı ve gıda atığı ile mücadele için
çözüm yolları konularında farkındalığı
arttırmayı amaçlayan Ortak Deklarasyonu memnuniyetle karşılıyorum.
Gıda atıkları konusunda; politikacılar,
şirketler ve tüketiciler hep birlikte çözümün bir parçası olmalıdır.” dedi.
Deklarasyonda imza sahibi organizasyonların temsilcileri de, gıda atıkları
konusundaki farkındalığı arttırmayı ve
çözüm noktasında iş birliğini öngören
girişimden duydukları memnuniyeti
dile getirdiler.
Avrupa Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Konfederasyonu FoodDrinkEurope
Başkanı Jesús Serafín Pérez, Ortak Gıda
Atıkları Deklarasyonu’nun gördüğü ilgi
ve verilen destekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Pérez, “Umarız Ortak
Deklarasyon sadece gıda tedarik zincirinde etkin bir şekilde yayılmakla kalmaz, Avrupa Birliği 2020 hedefine
önemli bir katkı sağlar. FoodDrinkEurope olarak; gıda üreticilerine gıda atıklarının azaltılması ve önlenmesi konusunda yardımcı olmak amacıyla
hazırlanan, ‘Gıda Kaynaklarını Maksimuma Çıkarma: Gıda Atıklarının Önlenmesi İçin Üretici Rehberi’ni sun-
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FoodDrinkEurope Başkanı Jesús Serafín Pérez: “Deklarasyona verilen destekten
dolayı mutluyuz. Umarız Ortak Deklarasyon sadece gıda tedarik zincirinde etkin
bir şekilde yayılmakla kalmaz, aynı zamanda Avrupa Birliği 2020 hedefine de
önemli bir katkı sağlar.”

maktan da mutluluk duymaktayız.” ifadesini kullandı.
EUROPEN Genel Müdürü Virginia
Janssens ise gıda zincirinin bir parçası
olarak EUROPEN (ambalaj tedarik
zinciri) üyelerinin, gıda atıklarının önlemesi konusunda katkıda bulunmayı
taahhüt ettiğini kaydetti. Janssens,
“Ambalaj; gıdanın daha uzun süre kullanılmasını sağlayarak, tedarik zinciri
boyunca ve evlerde gıdanın kalite ve
güvenliğini sağlayarak ve aynı za-

manda ambalajlı gıda ürünlerinin kullanım ve muhafaza koşulları konusunda tüketicileri bilgilendirerek çözümün bir parçasını oluşturmaktadır.
Ambalaj teknolojisi ve inovasyonlarına
daha fazla yatırım yapılması bu konuda önemli bir rol oynamaktadır.”
diye konuştu.
Girişime destek olmak isteyen gıda sanayi örgütleri, www.everycrumbcounts.eu adresinden Gıda Atıkları Deklarasyonu’nu imzalayabiliyorlar.

Uzman gözüyle

Özcan Pektaş

Bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu olan Devre Tatil
Sözleşmeleri’nde Yönetmeliğin 5. maddesinde sıralanan
unsurların bulunması zorunlu...

Devre Tatil Sözleşmeleri
Meclis’te görüşülen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Tasarısı ile uzun süreli tatil sözleşmeleri, değişim sözleşmeleri
ve yeniden satış sözleşmeleri de yasa kapsamına alınıyor.
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D

evre Tatil Sözleşmeleri; en az
üç yıl süre için yapılan, bu süre
zarfında yıl içinde belirli veya belirlenebilecek, bir haftadan az olmayacak
bir dönem için, bir veya daha fazla sayıdaki taşınmazın kullanım hakkının
devri ya da devri taahhüdünü içeren,
yazılı sözleşme ya da sözleşmeler grubudur. Bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu olan devre tatil sözleşmesinde; Devre Tatil Sözleşmeleri
Uygulama Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliği’nin 5. maddesinde sıralanan, bulunması zorunlu olan unsurlardan;
a) Tüketicinin, sağlayıcının ve malikin isim, unvan, açık adres, telefon ve
varsa diğer erişim bilgileri,
b) Sözleşme konusu hakkın niteliği,
kapsamı ve kullanım koşulları,
c) Sözleşme konusu taşınmazın fiili
durumu ve yeri, taşınmaz inşaat halinde ise fiili durumu ve makul bir tamamlanma tarihi,

d) Taşınmazın tamamlanmasına veya
tamamlanamadığı hallerde yapılmış
olan her türlü ödemenin, yasal faiziyle
iade edileceğine dair bir taahhüt,
e) Tüketicinin yararlanabileceği
yüzme havuzu, sauna ve benzeri ortak
tesisler, ışıklandırma, su, bakım ve
benzeri hizmetler ile bunlardan yararlanma şartları,
f) Taşınmazın bakım ve onarımının,
yönetim ve idaresinin ne şekilde
olacağına ilişkin açıklamalar,
g) Sözleşmenin süresi ve
sözleşme konusu hakkın
kullanılabileceği dönem,
h) Sözleşme konusu hakkın kullanılması karşılığı olarak tüketici tarafından ödenecek bedel, ortak tesislerin ve hizmetlerin kullanımı için
ödenecek bedel, vergi, harç gibi zorunlu yasal giderler ve genel idari masrafların ne şekilde hesaplanacağına
ilişkin açıklamalar,
ı) İktisabın sözleşmede belirtilenler

dışında herhangi bir ek ödemeye ve
yükümlülüğe yol açmayacağına ilişkin
bir kayıt,
j) Hakkın devir veya takas edilmesinin
mümkün olup olmadığı,
k) Cayma hakkı ve bu hakkın ne şekilde kullanılacağı, cayma bildirimlerinin gönderileceği sağlayıcıya ilişkin
bilgiler,
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aksi kararlaştırılmadıkça ve mücbir sebepler dışında, broşürde yer alan şartlarda değişiklik yapılamaz.

Devre tatil sözleşmeleri Borçlar Kanunu’nun 19/1 maddesine dayanılarak
sözleşme özgürlüğü prensibi içerisinde yapılan sözleşmelerdir. Tüketici,
sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren 10 gün içinde hiçbir
sebep göstermeksizin ve hiçbir hukuki
ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin
cayma hakkını kullanarak sözleşmeden dönebilir. Bu süre dolmadan
devre tatil sözleşmesine konu mal
ve/veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme
yapması veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesi istenemez.

Sözleşmede yer alması gereken asgari
koşullardan biri eksik olduğu takdirde
tüketici, sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren 3 ay içinde bir bildirimde
bulunarak, bu sürenin sonuna kadar
eksikliğin giderilmesini talep ve aksi
takdirde sürenin bitiminde sözleşmenin kendiliğinden sona ermiş olacağını
ihbar edebilir. Bu süre içinde eksiklik
giderildiği takdirde, cayma hakkı için
öngörülen süre, eksikliği giderici bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar.
Buna karşılık süre içinde eksiklik giderilmez ise sözleşme 3 aylık sürenin
bitiminde kendiliğinden sona erer. Bu
halde tüketici bedel, cezai şart tutarı
veya tazminat adı altında hiçbir ödemeyle yükümlü tutulamaz; yaptığı
ödemeler varsa 10 gün içinde kendisine iade edilir.

Sözleşmenin, devre tatil sözleşmesine
konu tesiste akdedilmesi halinde, bu
hüküm uygulanmaz. (Yön. 6. md)

Sağlayıcı, taşınmaz veya taşınmazlar
hakkında tüketiciye tanıtım amaçlı bir
broşür verir. Devre tatil sözleşmesinde

• Madde başlığı ve içeriği Devre Tatil
ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri olarak genişletilmiştir.

l) Tarafların sözleşmeyi imzaladığı yer
ve tarihe ilişkin bilgilerin varlığı kontrol edilmelidir.

Not: Devre Tatil sözleşmeleri ile ilgili
ayrıntılı düzenlemeler için Devre Tatil
Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine bakılmalıdır. Devre Tatil Sözleşmeleri Kapıdan Satış ve Mesafeli Satış
Yöntemi ile yapılması durumunda
sözleşme şartları ve cayma hakkının
kullanılmasında ilgili kanun maddeleri
ve yönetmelik hükümleri de göz
önünde bulundurulmalıdır.
Devre tatil sözleşmeleri ile ilgili olarak
Mer’i Kanun ile yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısında
yer alan düzenlemeler arasındaki değişiklikler kısaca şu şekildedir:

• Devre tatil sözleşmeleri en az üç yıl
süre için ve bir haftadan az olmayacak
bir dönem iken; bir yıldan uzun süre
ve birden fazla dönem için bir veya
daha fazla sayıda gecelik konaklama
şeklinde değişiklik yapılmıştır.
• Devre tatile konu taşınmazın inşa
edileceği arsa için yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli devre tatil
sözleşmesi yapılamayacaktır.
• Uzun süreli tatil sözleşmeleri, değişim sözleşmeleri ve yeniden satış
sözleşmeleri de kapsama alınmıştır.
• Cayma hakkı süresi 10 günden 14
güne çıkarılmıştır.
• Tüketici, ödemelerini kısmen veya
tamamen bağlı kredi ile yapacaksa,
cayma hakkının kullanıldığının kredi
verene de bildirilmesi halinde herhangi bir tazminat veya cezai şart ödemeyecektir.

Gündem

17. Tüketici Konseyi

Tüketicilerin hak ve
sorumlulukları tartışıldı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı’nın yasalaşma süreci
başlarken, 17. Tüketici Konseyi 30 Mayıs’ta Ankara’da toplandı.

G

ümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 17. Tüketici Konseyi,
konseye üye tüketici örgütlerinin temsilcilerinin katılımı ile yapıldı.
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Açılıştaki konuşmasında, dünyanın
hızlı bir şekilde büyüdüğüne ve buna
paralel olarak tüketim alışkanlıklarının
da değiştiğine dikkati çeken Gümrük
ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye’nin de hızlı bir değişim
süreci içinde olduğunu kaydetti. Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“AB’nin de önüne geçeceğiz”
“Hepimiz birer tüketici olduğumuz
için Tüketici Hukuku, 75 milyonun
tamamını ilgilendiriyor. Yeni tasarı sürecini çok şeffaf bir şekilde yürütmeye

çalıştık. İstişare mekanizmasını işleterek, gelen önerileri değerlendirdik.
Bakanlık olarak en büyük hedefimiz,
Türkiye’yi en kolay ve en güvenli ticaretin yapıldığı ülke yapmak. Bütün
çalışmalarımız gibi Tüketici Hukuku’nu da bu ilke üzerine kurduk.
‘Bilinçli tüketici, basiretli tüccar.’ Tüketicinin korunması satıcının kaliteli
mal satmasını, kaliteli hizmet sunmasını da beraberinde getiriyor.
Bilinçli tüketici için bilgilendirme çok
önemli. Önemli olan tüketicilerin sahip oldukları hakları bilmesi ve bu
hakları kendi lehlerine kullanmalarını
sağlamaktır. Bu kapsamda da kanunda
hem bilgilendirme mekanizmaları
hem de hak arama yollarını kolaylaştırma hususlarını ortaya koyduk.
Tüketicinin yaşadığı mağduriyetleri
esas alarak hazırladığımız tasarı ile tüketicileri koruma kapsamında birçok
ülkeden daha ileri uygulamalar getiriliyor. Bir iddiamız var; bu kanunla
beraber AB’nin de önüne geçeceğimize inanıyoruz. Avrupa’da disiplin altına alınmamış birçok
müesseseyi disiplin altına almış
olacağız. Toplumun her kesimini kapsayan, dünyadaki düzenlemeleri esas alan bir çerçeveyi ortaya koyduk.”

Bakan Yardımcısı Metin, taslağın hazırlanması sürecindeki çalışmalarıyla
konuyu sahiplenen Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.
Metin’in konuşmasının ardından verilen önerge doğrultusunda TÜKODER Genel Başkan Yardımcısı Aysel
Can Ekşi başkanlığında Konsey Divan
Kurulu oluşturuldu.

“Tüketici hakkı, evrensel bir
insan hakkı”
Konseyde 2012 yılının bir değerlendirmesini yapan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Vekili Ramazan Ersoy da, 1995
yılında kurulan Tüketici Konseyi’nin
tüketici haklarının tartışıldığı bir platforma dönüştüğünü ifade etti. 4077
Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 18 yıldır yürürlükte olduğuna
dikkati çeken Ersoy, şunları söyledi:
“Bugün ülkemizde 76 milyon insan
yaşıyorsa, sosyal hayatta da bir takım
mal ve hizmetleri almak zorundalar.

Dolayısıyla bunların her biri, birer tüketici. Türkiye’deki 76 milyonun yanı
sıra; ülkesi, milliyeti ne olursa olsun
her yıl ülkemize gelen 25 milyon turist var. Bundan dolayı, bugün tüketici
hakkı, evrensel bir insan hakkına dönüşmüş durumdadır.

ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Gıda
Kontrol ve Eğitim Çalışma Grup Sorumlusu Nadir Bulak, “Taklit ve tağşiş
yapılmış gıdalar ile insan sağlığına zarar verecek nitelikteki gıdaların kamuoyuna duyurulması (İfşa) sistemi”
konulu bir sunum yaptı.

Tüketiciler, en büyük ekonomik
grubu oluşturmasına rağmen güçsüzdür, zayıftır. Tüketici hakları bunun
için vardır. Tüketici şikayetleri, reklamların denetimi, garanti belgesi düzenlenmesi, piyasa gözetimi bakanlığımızın görevleri arasında. Çünkü
tüketicinin sadece ekonomik çıkarlarını değil, sağlık ve güvenliğini de koruma görevimiz var.”

17. Tüketici Konseyi, “Tüketicinin
korunmasına ilişkin yasal mevzuat
(Tüketicinin korunmasına ilişkin yasa
tasarısı), Finansal mal ve hizmetlerde
tüketicinin korunması (Bankacılık
sektöründe alınan ücret ve komisyonlar) ve Tüketicinin Sağlık ve Güvenliği” başlıkları altında oluşturulan çalıştaylarda alınan sonuçların sunulması
ile çalışmalarını tamamladı.

2012 yılında 975 tüketici hakem heyetine yapılan 446 bin başvurunun
karara bağlandığını belirten Ersoy, hakem heyeti kararlarının mahkeme kararları gibi tarafları bağlayıcı olduğunun da altını çizdi.
Tüketici örgütlerinin yöneticilerinin
konuşmalarının ardından Gıda Tarım
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Ramazan Ersoy
“Türkiye’deki 76 milyonun yanı sıra her yıl
ülkemize gelen 25 milyon turistin her biri
birer tüketici. Bundan dolayı tüketici hakkı,
evrensel bir insan hakkına dönüşmüş

Hakem heyetleri eğitimleri

durumdadır.”

Bu arada 81 ili kapsayacak şekilde 22
bölgede yapılması planlanan 2013 yılı
Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine (TSHH) yönelik eğitim programının ilki, Ankara’da gerçekleştirildi.

programa, Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bakanlık Müsteşarı Ziya Altunyaldız, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü
Ramazan Ersoy ile Ankara, Çankırı ve
Kırıkkale İl ve İlçe Tüketici Sorunları
Hakem Heyetlerinin Başkan, üye ve
raportörleri katıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın açılış konuşmasıyla başlayan

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Şemsi Kopuz - TGDF Yönetim Kurulu Başkanı

Temiz üretim ile
geleceğe yürüyüş…
Sosyal ve çevresel konuların da şirketlerin sorumluluğu haline
geldiği yeni bir dünya düzenine girmiş bulunuyoruz. TGDF, gıda
ve içecek sanayi şirketlerinin toplumsal faydaya yönelik
uygulamalarını Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nda
toplayacak.
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S

ürdürülebilir üretim ve sürdürülebilir çevre ile sürdürülebilir
kalkınma…
Sanayileşirken çevrenin korunmasını,
çevre ile uyumlu üretim süreçlerinin
önemini ortaya koyan bu yaklaşımın,
kalkınmanın sürdürülebilirliği için ne
kadar gerekli olduğu artık yadsınamaz
bir gerçek.
Son yıllarda küreselleşme ile birlikte
“Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kavramının önemi daha iyi anlaşılmış durumda. Hangi sektörde olursa olsun,
sundukları ürün ve hizmetlerle yaşamı
kolaylaştıran, insanların daha sağlıklı
yaşamalarına yardımcı olan şirketler,
faaliyetlerini sürdürdükleri topluma,
doğaya ve çevreye katkı amacıyla pro-

jeler uygulamaya koyuyorlar.
Bugün 7 milyarı aşan dünya nüfusunun 2020 yılında 7.5, 2050’de 9 milyara çıkacağı öngörülmektedir. Doğal
kaynakların kısıtlılığı, gıda zincirinin
tüm aşamalarında gıda güvenliği, sağlık ve beslenme, çevre, ticaret, insan
hakları ve çalışma koşulları alanında
sürdürülebilirlik, küreselleşen dünyada daha da büyük önem kazanmaktadır. İnsan yaşamı ve sağlığı bakımından üstlendiği rolün bilincinde olarak
sürdürülebilirlik ilkesini baz alan gıda
ve içecek sanayi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk uygulamaları ile de önde gelen sektörlerden. Sektörde kurumsal
sosyal sorumluluk projelerinin sayısı
hızla artarken, projelerin çıktıları da
yakından izleniyor.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) olarak
2013 yılı içinde yayınlamayı planladığımız “Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Raporu”nda, kurumsal sosyal sorumluluk kavramının gıda ve içecek sanayimiz için önemini, şirketlerin bu
alandaki başarı hikayeleri ile destekleyerek paylaşacağız. Ortaya çıkacak
rapor, sektörün kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile de faaliyetlerini
sürdürdüğü topluma ne denli büyük
katkı sağladığını ortaya koyacaktır.
Bütün bu çalışmaların odağını oluşturan sürdürülebilirlik kavramı; Türkiye’de temiz üretim (eko-verimlilik)
alanında koordinasyonu sağlamak ve
işletmelerin temiz üretim faaliyetlerini
desteklemekten sorumlu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik
Genel Müdürlüğü ile Hacettepe Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Nisan
ayında düzenlenen “Sürdürülebilir
Üretim Sempozyumu”nda tartışıldı.
“Türk Sanayicisi Geleceği Planlıyor:
Temiz Üretim ile Sürdürülebilir Sanayiye Doğru” temalı sempozyumda,
gıda ve içecek sanayi başta olmak
üzere sektörlerdeki başarı örneklerinden yola çıkılarak, Türkiye’de sanayi
sektörlerinin sürdürülebilir üretimi
nasıl gerçekleştirdiklerine odaklanıldı.
Sürdürülebilirlik kavramını; “Bugünkü neslin ihtiyaçlarının, gelecek

nesillerin ihtiyaçlarından ödün verilmeksizin karşılanması” olarak tanımlamak mümkün. Günümüzde sürdürülebilirlik, çevre dengesi ile
ekonomik büyümeyi birlikte alan,
hem doğal kaynakların etkin kullanımını sağlayan ve çevresel kaliteye
önem veren hem de gelecek kuşakların ihtiyaçlarını tehlikeye sokmaksızın
bugünkü ihtiyaçlarını karşılayabilen
bir model olarak karşımızda duruyor.
Günümüzün sürdürülebilir olma gerçeğinden yola çıkarak; şirket çıkarlarının toplumsal çıkarlar ile çatışmadığı, ekonomik ve kâr odaklı bakış
açısının yanında sosyal ve çevresel konuların da şirketlerin sorumluluğu haline geldiği yeni bir dünya düzenine
girmiş bulunuyoruz.
İş dünyası için sürdürülebilirlik, bu
yeni düzende günümüz trendlerinin
şirketler için getirdiği risk ve fırsatları
anlayabilmek ve bunlara göre operasyonlarını, ürün ve hizmetlerini yeniden düzenlemek anlamına geliyor.
Bu gelişmeleri
takip etmeyen şirketlerin
varlığını sürdürebilmesi ise
mümkün gözükmüyor.
Yakın geçmişte şirketlerin temel amacının kâr etmek, sorumluluklarının da
sadece şirket ortaklarına karşı olduğu
düşüncesi hakimdi. Yeni düzende ka-

“İş dünyası için sürdürülebilirlik, günümüz
trendlerinin getirdiği risk ve fırsatları
anlayabilmek ve bunlara göre operasyonlarını
yeniden düzenlemek anlamına geliyor.”

bul gören düşünce ise şirketlerin toplumsal çıkarlar ile paralel hareket ederek, “kazan-kazan” ilişkisi içinde kâr
elde etmeleri. Yani, artık şirketlerin
sadece şirket ortaklarına karşı değil,
toplumsal ortaklarına karşı da bir sorumluluğu var.
Bu yeni dönemde sürdürülebilirliğin
beraberinde getirdiği risk ve fırsatları
iyi belirleyerek; operasyonlarını, ürün
ve hizmetlerini buna göre yeniden düzenleyen şirketler, gelecekte rakiplerine göre rekabet avantajı sağlayacaklardır. Örneğin; tedarik zinciri
içerisinde yer alan bir üreticinin insan
hakları ihlali yapması şirketler için risk
oluştururken, iklim değişikliği, tüke-

tim alışkanlıklarındaki değişim gibi etkenler şirketler için fırsatlar sunmaktadır. Bu ve benzeri konulara dikkat
eden şirketlerin rakiplerine göre hızlı
bir büyüme göstermesi doğaldır.
Şirketlerin sürdürülebilirlik konu olduğunda ortaya çıkan risk ve fırsatları
değerlendirebilmeleri için toplumsal
paydaşlarını iyi tanıması ve ekonomik
konuların yanı sıra sosyal ve çevresel
konuların da şirkete ve paydaşlarına
etkilerini ölçmesi gerekiyor.
Sürdürülebilirlik stratejisi; temel olarak ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere üç ana gösterge üzerinden
oluşturulur ve uygulanır. Bu başlıklar
altında yer alan, iş etiği kuralları,
yolsuzluk, atıklar, doğal kaynak kullanımı, İK yönetimi, toplumsal katkı
ve insan hakları gibi alt göstergeler,
şirketler tarafından paydaşları göz
önünde bulundurularak belirlenmelidir. Sürdürülebilir bir gelecek kavramının ülkemizde benimsenmesi ve
bu doğrultudaki uygulamaların hayata
geçirilmesi yönündeki çalışmalar artırılarak devam ettirilmelidir.
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TÜKÇEV’den

Mahmut Bacacı

- TÜKÇEV Endüstriyel İlişkiler Uzmanı

Piyasaya Sürenler ve
Geri Kazanım Yükümlülükleri
Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde 2005 yılında yürürlüğe giren
“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”
çerçevesinde, piyasaya ambalajlı ürün süren firmalar kayıt altına
alınmaya başlanmış ve geri kazanım hedefleri doğrultusunda
yükümlülüklerini yerine getirmeye başlamışlardır.
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A

mbalaj ve Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği, 2011 yılına kadar birkaç kez revize olmuş ve
24 Ağustos 2011’de bir kez daha değiştirilerek “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’’ yürürlüğe girmiştir.
Piyasaya Ambalajlı Ürün Sürenler,
Çevre Kanunu’nun 8, 11 ve 12. maddelerine istinaden bildirim ve belgeleme yükümlülüğünü yerine getirmek
zorundadır. Bunun için ilk olarak
bağlı bulundukları İl Çevre ve
Şehircilik Müdürlüğü’nden piyasaya süren kod numarası ve
şifresi almalıdırlar. Kod numarası ve

şifre ile Bakanlığın Atık Ambalaj Sistemine girerek bir önceki yıl EK5 formunu doldurmaları gerekmektedir.
Piyasaya sürenler Bakanlık sistemine
kayıt olduğu yıldan itibaren değil,
2004 yılında piyasaya sürdüğü miktarlardan günümüze veya 2004 yılından
sonra kurulan işletmelerin, işletmenin
ticari faaliyetine başladığı tarihten iti-

baren kullanmış olduğu ambalaj miktarını bildirmeleri gerekmektedir. Piyasaya sürenler EK5-D formunda
hangi firmadan, hangi cins ve ne kadar
ambalaj aldığını beyan eder. Bu şekilde
piyasaya sürenlerin ve ambalaj üreticilerinin beyanları karşılaştırılarak çapraz kontrolle denetim de sağlanır.
Hem piyasaya süren hem de ambalaj
üreticisi olan firmaların EK4 ve EK5
formlarını doldurmaları gerekmektedir. Ambalaj üreticileri de ürünlerini
piyasaya sürenlere ulaştırırken; kullanmış oldukları ambalaj kendilerine
aitse EK5 formundan bildirmeleri gerekmektedir. Piyasaya sürenler ihracat

miktarlarını da sistem üzerinden bildirmelidirler. Ancak bu miktarlardan
geri kazanım yükümlülüğü yoktur.

• Ürünlerinin ambalajlarına depozito
uygulaması yapmak,
• Belediyeler ile sözleşme yapmak,

Ayrıca 2011 yılında yayınlanan yönetmeliğe göre; fason üretim yapan firmaların İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvurarak EK6 Tedarikçi
formlarını açtırmaları ve fason üretimlerinde kullanmış oldukları ambalajı tedarikçi formuna girmeleri gerekmektedir. Fason üretim yapan
firmaların EK6 formuna girmiş olduğu ambalaj miktarlarından geri kazanım yükümlülüğü yoktur. Hangi
firma adına üretim yaptıysa o firmanın
yükümlülüğüdür.
Piyasaya sürenler Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği’ne göre geri kazanım yükümlülüğünü aşağıdaki yöntemlerden en az birini seçerek yerine
getirebilirler:

• Yetkilendirilmiş kuruluşla sözleşme
yapmak.
TÜKÇEV olarak Yetkilendirilmiş Kuruluş olduğumuz 2010 yılından günümüze hızla yükselen bir grafik çizmekteyiz. Piyasaya sürenleri ve
tüketicileri bilinçlendirerek ambalaj
atıklarının kaynağında ayrı toplanması
için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Kayıt dışı firmalar ile görüşmelerimizde, sistemin içerisine dâhil olmaları konusunda gerekli bilgilendirmeyi
yaparak, haksız rekabetin önüne geçmeye çalışmaktayız.
Piyasaya süren firmaların, gönüllülük
esasına dayalı olarak ürün etiketlerinde ve ürün ambalajlarının üzerinde
kullanabildikleri, firmaların ambalaj
geri kazanım yükümlülüklerini yerine

getirdiklerini, Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen
esaslara uygun olarak bakanlığın “Atık
Ambalaj Toplama ve Geri Kazanım”
sistemine dâhil olduklarını, özetle
ürünün çevreden geri toplandığını ve
geri dönüştürüldüğünü belirten
TÜKÇEV Geri Dönüşüm logosunun
kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla; 2013 yılında
Marka Kullanımından bedel almamaktayız. Bunun için piyasa süren firmanın sadece Marka Kullanım Sözleşmesi’ni imzalaması yeterli olacaktır.
TÜKÇEV yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri, yayınlamış olduğu
dergi, kitap ve kitapçıklar, hazırlamış
olduğu kamu spotları ve filmler ile
7’den 70’e her yaştan insana hitap ederek çevrenin herkes tarafından korunması gerektiğini vurgulamaktadır.
Özellikle kirliliğin oluşmadan önlenebilmesi için tüketicinin bilinçlenmesi önem arz etmektedir.
TÜKÇEV olarak Ambalaj Atığı Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi imzalamış olduğumuz firmaların talebi
üzerine, çalışanlara eğitim vererek ambalaj atıklarının hem işletmede hem
de evlerinde ayrı toplanması konusunda bilinçlendirme yapmakta, ambalaj atıklarının geri dönüşümü sayesinde çevre kirliliğinin önlenmesi ve
ekonomiye yaptıkları katkı konusunda
farkındalığın artmasını sağlamaktayız.
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Doğanın gör dediği

MTA Tabiat Tarihi Müzesi

1935 yılında Atatürk tarafından
kurulan Maden Tetkik Arama
(MTA) Kurumu bünyesinde;
Türkiye’nin ilk
paleontologlarından Prof. Dr.
Fikret Ozansoy’un önerisiyle
1968’de faaliyete geçen Tabiat
Tarihi Müzesi, ülkemizdeki ilk
doğa tarihi müzesi...
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ünya her ne kadar su ve kayalardan oluşmuş sabit, cansız bir
küre gibi algılansa da aslında yaşayan
bir organizma gibi sürekli değişim
içindedir. Öyle ki, bu değişimleri; tek
hücreli yaşamın başlangıcından, biz
insanoğlunun yaşamını etkileyen doğal etkileşimlere kadar genişletebiliriz.
Tüm bu etkileşimler insanlık tarihi
boyunca olduğundan farklı sebeplere
dayandırılmışsa da, dünyanın 4,5 milyar yıldır süregelen macerası; araştırmak, öğrenmek isteyen insanlar sayesinde “Doğa tarihi” adı altında bilimsel
olarak incelenmeye başlanmıştır.
“Doğa tarihi”ni sadece geçmişte olan
doğa olaylarını inceleyen bir bilim dalı
olarak düşünmemek, her konuda olduğu gibi doğayı da tam olarak anlayabilmemiz için işin felsefesini yani
temel ilkelerini bilmek gerekir. Temel
ilkeleri iyi anlamak için de tarihe bakmak şart. Konu jeolojiden biyolojiye,
antropolojiden paleontolojiye kadar
birçok farklı disiplinde araştırma ve
çalışmalar içerir. Günümüzde yaşanan
deprem, fırtına, iklim değişiklikleri vs.
gibi olayların anlaşılmasında büyük
önemi olan bu çalışmaları anlayıp, değerlendirebilmek bilim insanı olmayanlar için hiçte kolay değildir. İşte bu
noktada sunduğu görsel içerikli materyaller ve sunumlarla bu karmaşık
çalışmaları eğlenceli bir ortama çeviren doğa tarihi müzeleri devreye girer.
Özellikle gelişmiş ülkelerde, her yaştan insan için vazgeçilmez ziyaret yerleri arasındadır bu müzeler.

Doğa Tarihi Müzeleri
Özellikle gelişmiş ülkelerde,
her yaştan insan için
vazgeçilmez ziyaret yerleri
arasında...

Kurumu Tabiat Tarihi Müzesi,
ülkemizdeki ilk doğa tarihi müzesi olarak
yaşamın ipuçlarını barındırıyor.
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barış koca

Ankara’daki Maden Tetkik Arama (MTA)

D

2011 yılından itibaren yeni binasında

Görme engelli ziyaretçiler

hizmet veren müze, ziyaretçilerini

Braille alfabesiyle hazırlanmış

adeta dünyamızın geçmişine doğru bir

tanıtım yazılarıyla müzeyi

zaman yolculuğuna çıkarır.

sorunsuz öğrenebiliyor.

MTA Tabiat Tarihi Müzesi

Ziyaretçilerin ücret ödemeden
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Yaşadığımız gezegenin, üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyasının doğa
bağlamında nasıl bir geçmişi olduğunu, bunun yaşadığımız an ve geleceğimiz açısından önemini, eğlenceli
bir şekilde öğrenebileceğimiz en kapsamlı yer Ankara’daki Tabiat Tarihi
Müzesi’dir. 1935 yılında Atatürk tarafından kurulan Maden Tetkik Arama
(MTA) Kurumu; Türkiye’nin ilk paleontologlarından Prof. Dr. Fikret
Ozansoy’un önerisiyle, 1968’de ülkemizdeki ilk Tabiat Tarihi Müzesi’ni
faaliyete geçirir. 2011 yılından itibaren
yeni binasında hizmet veren müzenin
bulunduğu 3 katlı yapıdaki her bir kat
farklı içerikleriyle ziyaretçilerini, adeta
dünyamızın geçmişine doğru bir zaman yolculuğuna çıkarır.
Bahçede yaşadığı dönemin en tehlikeli
yırtıcısı olan ve bu özelliğiyle filmlere
de konu olan T-Rex ile yaklaşık 25
milyon yıl önce yaşamış, Anadolu’da
bulunan en büyük kara memelisi olan
ve görünümüyle dev bir Tapir’i andıran Baluchitherium görülmeye değer.

Müzenin girişinde güneş sistemine bir
yolculukla devam eder macera. Bu
mekanın en ilginç tarafı, güneş sisteminde yer alan gezegenlerdeki farklı
yerçekimlerinin etkisini, bir nevi “galaktik baskül” de denebilecek bir cihazda izleyebilecek olmanızdır. Gezi,
galaksiyi gerçekten de gezmiş bir meteor ve aydan getirilen bir taşa ait kalıntılarla daha etkileyici bir hal alır.
Giriş katını gezen ziyaretçiler sarmal
bir yapıda inşa edilen ziyaretçi yolunda
jeolojik dönemlerin anlatıldığı panolar
eşliğinde 1. kata ulaşırlar. Görüş alanına ilk giren, oldukça büyük boyutlarıyla gözden kaçması imkansız olan
tavandan sarkıtılmış bir balina iskeletidir. 2002’de Adana Yumurtalık sahilinde ölü bulunan uzun balina (Balaenoptera physalus) iskeletine; M.Ö.
1500 yıllarında yaşamış Maraş fili
(Elephas maximus asurus) iskeletiyle,
en yırtıcı dinozorlardan biri olan Allosaurus’a ait gerçek boyutlardaki iskelet maketi ve yine bir T-Rex iskelet
maketi eşlik eder. Birebir boyutlardaki
dinozor maketleri ve tanıtım yazıları
65 milyon yıl önce yaşamış bu devasa
canlılar hakkında bilgilenmemizi ve o
dönemlerde hayatta kalmanın ne denli
zor olabileceğinin çok daha iyi anlaşılmasını sağlar. Bu kat ayrıca; “Omurgasızlar”, “Omurgalılar”, “Türkiye

randevu alarak gezebileceği müze;
hem doğaya hem müzelere olan
bakışımızı değiştirebilecek önemli bir
değer...

bitki ve hayvanları” ile 13000 yıl önce
Manisa’nın Kula ilçesinde yaşamış insanlara ait ayak izi kalıplarının, Anadolu’nun tarih öncesi dönemine ait
taş aletlerin ve Anadolu’daki ilk sanat
eseri örnekleri olan mağara çizimlerinin yer aldığı bölümleri de içerir. Gezerken su damlalarının koridorda yankılanan sesini takip ettiklerinde
karşılarına çıkacak beklenmedik sürprizi de müzeyi gezeceklere bırakalım.
Müzenin 2. katında hemen hepsi Anadolu’dan çıkarılmış süs taşlarının, kayaçların ve minerallerin bulunduğu
bir koleksiyon bölümünde bulursunuz kendinizi. Eski çağlarda silah, mücevherat ve sanat eseri yapımında kullanılan Obsidiyen’in işlevselliğinin
yaşattığı şok henüz geçmemişken, 18.
yüzyılda Brezilya’daki kaynak bulununcaya kadar en değerli taşlar arasında olan Ametist’in cazibesine kapılırsınız. Eskişehir’de bulunan “Oniks
mermer”in sıra dışı deseni sizi içinde
bulunduğunuz rüya aleminden alıp,
başka rüyalara taşıyacak kadar güzeldir.

cam

plastik

karton

metal

kaðýt

bir ihtimal daha var
dedik ve milyonlarca tüketiciyle el ele verdik...
Temiz ve yaþanabilir bir dünya için ambalaj atýklarýný ayrý biriktirelim.

www.tukcev.org.tr

